
ค ำน ำ 

 
 รายงานประจ าปีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฉบับนี้  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย  ในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับมติของสภามหาวิทยาลัย 
โดยจ าแนกการด าเนินการของสภามหาวิทยาลัยตามอ านาจหน้าที่  ทั้งที่ระบุในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ ยังได้
รวบรวมระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง และประกาศที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบ  รวมทั้งกิจกรรมของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ไว้ด้วย 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะช่วยท าให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึง
ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยน าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  การวางแผนการด าเนินงานที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

 ในนามสภามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หน่วยงานทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกท่านที่ได้
ทุ่มเทก าลังกายและสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยมุ่งพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นที่พ่ึงของชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริงสืบไป 

 
 

 
       นายวิชัย  ศรีขวัญ 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 
            หน้า 
 
ค ำน ำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี           ๑ 
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี           ๔ 
ผลกำรด ำเนินงำนสภำมหำวิทยำลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย        ๑๐ 
  การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย ตามมาตราที่ ๑๘ 
  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗      ๑๕ 

  การอนุมัติปริญญาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญามหาบัณฑิต    ๔๘ 
  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
  การออกระเบียบ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี       ๔๙ 
  การออกข้อบังคับ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี       ๕๑ 
  การออกประกาศ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี       ๗๖ 
  การออกค าสั่ง โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              ๑๑๘ 

  
ภำคผนวก 

  ประมวลภาพการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑             ๑๔๖ 
  ประมวลภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑          ๑๕๓ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

ประวัติความเป็นมา 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เริ่มก่อตั้งจาก “โรงเรียนลวะศรี”  
ซึ่งเริ่มก่อตั้ง เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๔๖๓ โดยใช้อาคารชั่วคราวในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔  
ได้ย้ายมาอยู่ ณ อาคารถาวรที่ถนนวิชาเยนทร์เป็นโรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดลพบุรี   
              ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ เริ่มรับนักเรียนฝึกหัดครู จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีลพบุรี  
              ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ย้ายโรงเรียนมาอยู่ ที่ ถนนนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นสถานที่ปัจจุบัน และเปลี่ยน
ชื่อเป็น โรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย” สังกัดกรมสามัญศึกษา 
               ปี พ.ศ. ๒๔๙๘  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียน 
เทพสตรีวิทยาลัย 
               ปี  พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้เลื่อนฐานะเป็น วิทยาลัยครูเทพสตรี  สังกัดกรมการฝึกหัดครู 
               ปี  พ.ศ. ๒๕๑๘ วิทยาลัยครูเทพสตรีได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนถึงระดับ
ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต ตาม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘   
               ปี  พ.ศ. ๒๕๒๗ ขยายฐานทางวิชาการสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี              
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต เพ่ิมจาก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตาม 
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๒๗  
               ปี  พ.ศ. ๒๕๓๕  วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ   
               ปี  พ.ศ. ๒๕๓๘  เปลี่ยนฐานะเป็น สถาบันราชภัฏเทพสตรี สังกัดส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ                   
ตาม พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่สามารถขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง  ได้ถึงระดับบัณฑิตศึกษา  
               ปี  พ.ศ. ๒๕๔๗  เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล                     
ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรีปัจจุบัน 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ             
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช ๒๕๔๗  ดังนี้ 
               “มาตรา ๗  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพ่ือความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน  มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง  ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” 
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ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
   ตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นรูปตราพระราชลัญจกร 
   ด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี”  
   ด้านล่างมตีัวอักษรภาษาอังกฤษ “THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY” 
 
 
 สีของสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีต่าง ๆ ๕ สี ดังนี้ 
 
 
 
 สีน้้าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 
 สีเขียว แทนค่า  แหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ ๔๐ สถาบันในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
 สีทอง แทนค่า  ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
 สีส้ม แทนค่า  ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีก้าวไกลใน ๔๐ สถาบัน 
 สีขาว แทนค่า  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 คติธรรมประจ้ามหาวิทยาลัย นต  ถิ ปญ ญา สมา อาภา (แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี) 
 
 สีประจ้ามหาวิทยาลัย กรมท่า – เขียว 
 
 ดอกไม้ประจ้ามหาวิทยาลัย ดอกหางนกยูง 
  
     วิสัยทัศน์ 
             มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ และรับใช้
สังคม 
     พันธกิจ 
              ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล และขยายโอกาสทางการศึกษา 
              ๒. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
              ๓. วิจัย และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานโครงการ                
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
               ๔. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชน และท้องถิ่น 
               ๕. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น 
               ๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
     เป้าหมาย และนโยบาย 
      ๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ ใช้พ้ืนที่ของจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี เป็นสถานที่เพ่ือ
ด าเนินการตามพันธกิจทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีความคาดหวังว่าการด าเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ การท างานร่วมกันระหว่างชุมชน 
คณาจารย์และนักศึกษา จะเกิดการพัฒนาของชุมชนในระดับชุมชน หมู่บ้านเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี 
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 ๒.  เร่งรัดให้การผลิต การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคม เป็นครู
ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นครูที่มีทักษะส าคัญในการดูแลเด็กและเยาวชน เป็นครูที่เห็นความส าคัญของการ
ป้องกันปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล   
 ๓. ส่งเสริมให้คณาจารย์ จัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง จะหนุน
เสริมให้นักศึกษาได้ลงสนาม การแข่งขันทักษะที่จ าเป็น ตามศาสตร์หรือสาขาที่เรียน จะสนับสนุนให้คณาจารย์
และนักศึกษาท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางาน หรืออาชีพของผู้ปกครอง 
รวมทั้งประชาชนในชุมชนของตนเอง 
 ๔. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ จะบริหารจัดการตามหลักการมีส่วน
ร่วม บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ยึดหลักธรรมาภิบาล เร่งรัดการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์และความสุข
ของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
 ๕. เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ ของบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน กับ ศิษย์เก่า และเครือข่ายทางวิชาชีพใน
จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี เพ่ือผนึกก าลังกันท าหน้าที่องค์การภาครัฐที่ดี สร้างความสุข ความเจริญให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
       ยุทธศาสตร ์
 ๑. การพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. การผลิตและพัฒนาครู 
 ๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

           
 ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ก าหนดให้มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย  โดยก าหนดไว้ในหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย 
 ๑.  นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง  มีวาระการด ารงต าแหน่ง 
คราวละสามปี  
 ๒.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี  ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ๓.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  
คณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  จ านวนสี่คน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ สามปี 
 ๔.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า  ซึ่งเลือกคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 
และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวนสี่คน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
 ๕.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนสิบเอ็ดคน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี   
            ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย 
             ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี 
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อ้านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 

 

 
 
 
 

         (๑) ก าหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย               
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
         (๒)  ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด          
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น              
เป็นเรื่องๆ ก็ได้ 
         (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา  การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย              
และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
         (๔) อนุมัติ ให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา                  
และประกาศนียบัตร  
         (๕)  พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย 
สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่ง
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว 
         (๖)  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิก            
การสมทบ 
         (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ              
การอุดมศึกษาก าหนด 
         (๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
         (๙)  แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และ
ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ 
         (๑๐)  แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
         (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
         (๑๒)  ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
         (๑๓)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 
          (๑๔)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ           
สภามหาวิทยาลัย 
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          (๑๕)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือ 
สภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้ 
          (๑๖)  ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจน               
การปฏิบัติภารกิจร่วมกับสถาบันอ่ืน 
          (๑๗)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

  

    
 

 

 

 

 

นายวิชัย  ศรีขวัญ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 
 

 
    ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น      ดร.เฉลิมชัย  ผู้พัฒน์      รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง     นางดวงสมร วรฤทธิ์ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
(ด้ารงตา้แหน่ง ๑๙ พ.ค. ๕๘ – ๑๘ พ.ค. ๖๑) 

 

 

 

 

 
   นายธนาคม  จงจิระ     นายปราโมทย์ โชติมงคล        นายพนม  ศรศิลป์      นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล 
                                                                                (ด้ารงตา้แหน่ง ๑๙ พ.ค. ๕๘ – ๑๙ ก.พ. ๖๑) 
 
 

 

 
                    
                             ดร.สมชาย  ฟ้อนร้าดี      รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง        รศ.วรวุฒิ  เทพทอง         

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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         ผศ.จินตนา  เวชมี   นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์       อ.ดร.ภัสยกร  เลาสวัสดิกุล 
             อธิการบดี                 ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย      ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 

 
       
 

             
 

 

 

    
  ผศ.ดร.เฉลิมชัย  หาญกล้า   ผศ.ธนิดา  ภู่แดง        ผศ.ดร.สัมฤทธิ์  เสนกาศ       ผศ.ศรีสุภา นาคธน 
           รองอธิการบดี       คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ     ผอ.ส้านักวิทยบริการฯ
   
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต้าแหน่ง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ้า 
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ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ 
รองอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน.สนง.สภามหาวิทยาลัย       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                  นิติกร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   
 ๑.  ในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ตลอดจนที่
ก าหนดใน พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ  ที่เกี่ยวข้อง โดยสภามหาวิทยาลัย  
ให้ความเห็นชอบก าหนดปฏิทินการประชุมประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และได้มีการด าเนินการดังนี้  
 

 ๑.๑  วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 
       ได้ด าเนินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ๑๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ที่จัด
ประชุมแตล่ะครั้ง ดังรายละเอียดในตาราง 

ครั้งท่ี 
ปฏิทินการประชมุที่จัดไว้ล่วงหน้า การจัดประชุมจริง 

หมายเหตุ 
วัน/เวลา สถานที ่ วัน/เวลา สถานที ่

1/2561 19 ม.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ปี  มรท. 

19 ม.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ปี มรท. 

 

2/2561 16 ก.พ. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ปี  มรท. 

28 ก.พ. 61 / 09.30 น. ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ช้ัน 3 
อาคาร 100 ปี 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณฯ์  
จ.ปทุมธานี 

 

3/2561 16 มี.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ปี  มรท. 

16 มี.ค. 61 / 09.30 น. ห้องประชุม
ศาสตราจารย์วิจิตร  
ศรีสอ้าน ช้ัน 5 
อาคารส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
กรุงเทพฯ 

 

4/2561 20 เม.ย. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ปี  มรท. 

20 เม.ย. 61 / 12.30 น. ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ปี  มรท. 

 

พิเศษ 
(1)/2561 

  10 พ.ค. 61 / 09.00 น. ห้องประชุม  
วิจิตรภาคียสถาน  
จ.นนทบุร ี

 

5/2561 18 พ.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ปี  มรท. 

18 พ.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ปี  มรท. 

 

6/2561 15 มิ.ย. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ปี  มรท. 

15 มิ.ย. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ปี  มรท. 

 

7/2561 20 ก.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ปี  มรท. 

20 ก.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม  
วิจิตรภาคียสถาน  
จ.นนทบุร ี

 

8/2561 17 ส.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ปี  มรท. 

17 ส.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ปี  มรท. 

 

9/2561 21 ก.ย. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ปี  มรท. 

21 ก.ย. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ปี  มรท. 
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ครั้งท่ี 
ปฏิทินการประชมุที่จัดไว้ล่วงหน้า การจัดประชุมจริง 

หมายเหตุ 
วัน/เวลา สถานที ่ วัน/เวลา สถานที ่

10/2561 19 ต.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ปี  มรท. 

19 ต.ค. 61 / 10.00 น. ห้องประชุมหน่วยจัด
การศึกษานอกท่ีตั้ง 
มรท. อ.บางระจัน  
จ.สิงห์บุร ี

 

11/2561 16 พ.ย. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ปี  มรท. 

16 พ.ย. 61 / 09.00 น. ห้องประชุมพิณทอง 
โรงแรมเชียงใหม่    
แกรนด์วิว จ.เชียงใหม ่

สภาสัญจร 

12/2561 21 ธ.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ปี  มรท. 

14 ธ.ค. 61 / 13.30 น. ห้องประชุม ช้ัน 9  
อาคาร 90 ปี  มรท. 

 

 
จัดประชุมได้จริง                      ๑๒  ครั้ง      คิดเป็นร้อยละ     ๑๐๐     (จากที่ก าหนดในปฏิทิน) 
จัดประชุมนัดพิเศษ                     ๑  ครั้ง 
มีการเปลี่ยนแปลง วันประชุม         ๒  ครั้ง      คิดเป็นร้อยละ     ๑๖.๖๖    (จากที่ได้จัดประชุมจริง) 
มีการเปลี่ยนแปลง เวลาประชุม       ๕  ครั้ง      คิดเป็นร้อยละ     ๔๑.๖๖    (จากที่ได้จัดประชุมจริง) 
มีการเปลี่ยนแปลง สถานที่ ประชุม   ๕  ครั้ง      คิดเป็นร้อยละ     ๔๑.๖๖    (จากที่ได้จัดประชุมจริง) 

  
๒. จ านวนผู้มาประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง 
 

 

ครั้งท่ี เดือน 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวม 
จ านวน
ทั้งหมด 

มา
ประชุม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
ทั้งหมด 

มา
ประชุม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ทั้งหมด 

มา
ประชุม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1/2561 มกราคม 12 9 75.00 9 7 77.78 21 16 76.19 
2/2561 กุมภาพันธ ์ 11 9 81.82 10 10 100 21 19 90.48 
3/2561 มีนาคม 11 8 72.73 10 9 90.00 21 17 80.95 
4/2561 เมษายน 12 10 83.33 10 9 90.00 22 19 86.36 

พิเศษ 
(1)/2561 

 
พฤษภาคม 

12 8 66.67 10 8 80.00 22 16 72.73 

5/2561 12 10 83.33 10 10 100 22 20 90.91 
6/2561 มิถุนายน 12 11 91.67 10 10 100 22 21 95.45 
7/2561 กรกฎาคม 12 11 91.67 10 7 70.00 22 18 81.82 
8/2561 สิงหาคม 12 10 83.33 10 9 90.00 22 19 86.36 
9/2561 กันยายน 12 11 91.67 10 10 100.00 22 21 95.45 

10/2561 ตุลาคม 12 10 83.33 10 9 90.00 22 19 86.36 
11/2561 พฤศจิกายน 12 7 58.33 10 10 100 22 17 77.27 
12/2561 ธันวาคม 10 7 70.00 9 9 100 19 16 84.21 

เฉลี่ย  9.31 79.45  9.00 91.37  18.31 84.9๗ 
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๓.  ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้ง 
               

ครั้งท่ี วันที่ สถานที ่
เวลาในการประชมุ 

หมายเหตุ เวลาเริ่ม
ประชุม 

เวลาเลิก
ประชุม 

เวลาที่ใช้
ประชุม 

1/2561 19 ม.ค. 61  ห้องประชุม ช้ัน 9 อาคาร 90 ปี มรท. 13.30 น. 17.00 น. 3 ชม. 30 นาที  
2/2561 28 ก.พ. 61  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 3 

อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
วไลยอลงกรณฯ์ จ.ปทุมธานี 

09.30 น. 12.30 น. 3 ชม.  

3/2561 16 มี.ค. 61  ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจติร  
ศรีสอ้าน ช้ัน 5 อาคารส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา กรุงเทพฯ 

09.30 น. 12.30 น. 3 ชม.  

4/2561 20 เม.ย. 61  ห้องประชุม ช้ัน 9 อาคาร 90 ปี  มรท. 12.30 น. 15.10 น. 2 ชม. 40 น.  
พิเศษ 

(1)/2561 
10 พ.ค. 61  ห้องประชุม วิจิตรภาคียสถาน จ.นนทบุรี 09.00 น. 12.00 น. 3 ชม. ไม่ได้น ามา

ค านวณ 

5/2561 18 พ.ค. 61  ห้องประชุม ช้ัน 9 อาคาร 90 ปี  มรท. 13.30 น. 17.15 น. 3 ชม. 45 น.  
6/2561 15 มิ.ย. 61  ห้องประชุม ช้ัน 9 อาคาร 90 ปี  มรท. 13.30 น. 17.30 น. 4 ชม.  
7/2561 20 ก.ค. 61 ห้องประชุม วิจิตรภาคียสถาน จ.นนทบุรี 13.30 น. 16.30 น. 3 ชม.  
8/2561 17 ส.ค. 61  ห้องประชุม ช้ัน 9 อาคาร 90 ปี  มรท. 13.30 น. 17.25 น. 3 ชม. 55 น.  
9/2561 21 ก.ย. 61  ห้องประชุม ช้ัน 9 อาคาร 90 ปี  มรท. 13.30 น. 17.30 น. 4 ชม.  

10/2561 19 ต.ค. 61  ห้องประชุมหน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
มรท. อ.บางระจัน จ.สิงห์บุร ี

10.00 น. 12.25 น. 2 ชม. 25 น.  

11/2561 16 พ.ย. 61  ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่
แกรนด์วิว จ.เชียงใหม ่

09.00 น. 12.15 น. 3 ชม. 15 น.  

12/2561 21 ธ.ค. 61   ห้องประชุม ช้ัน 9 อาคาร 90 ปี  มรท. 13.30 น. 15.50 น. 2 ชม. 20 น.  
รวมประชุม  ๑๒ ครั้ง  ใช้เวลาในการประชุมเฉลี่ย ๓ ชม. ๒๔ น.  

 
จากตารางสรุปได้ว่า  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามที่ก าหนด           

รวมทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง  สภามหาวิทยาลัยได้เริ่มประชุมตรงตามเวลาที่ก าหนด ๗ ครั้ง มีการเลื่อนเวลาประชุม 
๕ ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑, ๓/๒๕๖๑, ๔/๒๕๖๑, ๑๐/๒๕๖๑ และ ๑๑/๒๕๖๑  

 ส าหรับเวลาที่ใช้ในการประชุมนั้นโดยเฉลี่ย คือ ๓ ชั่วโมง ๒๔ นาที ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการประชุมที่มี
ประสิทธิภาพ แม้ว่าเป็นการประชุมที่มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ไม่ควรเกินครั้งละ ๒ ชั่วโมง เนื่องด้วย              
มีวาระพิจารณามากพอสมควร  ส าหรับการประชุมที่ใช้เวลาน้อยที่สุด เป็นการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๑    
ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง ๒๐ นาที และมากที่สุดเป็นการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ และครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ใช้เวลา                 
๔ ชั่วโมง  

        



 ๔.  จ ำนวนเรื่องตำมอ ำนำจหน้ำที่ปกติ (ตำมมำตรำ ๑๘ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ) ในแต่ละครั้ง 
   

เรื่องท่ีจะประเมิน ครั้งท่ี 
1/๖๑ 

ครั้งท่ี 
2/๖๑ 

ครั้งท่ี 
3/๖๑ 

ครั้งท่ี 
4/๖๑ 

พิเศษ 
(๑)/๖๑ 

ครั้งท่ี 
5/๖๑ 

ครั้งท่ี 
6/๖๑ 

ครั้งท่ี 
7/๖๑ 

ครั้งท่ี 
8/๖๑ 

ครั้งท่ี 
9/๖๑ 

ครั้งท่ี 
10/๖๑ 

ครั้งท่ี 
11/๖๑ 

ครั้งท่ี 
12/๖๑ 

รวม 

๑. ก ำหนดนโยบำย และอนุมัติแผนพัฒนำของ
มหำวิทยำลยั 

- - - -  - 1 4 2 1 1 6 6 ๒๑ 

  ๑.๑ กำรจดักำรศึกษำวิชำกำรและวิชำชีพช้ันสูง 1 1 - -  1 1 1 1 4 - - - ๑๐ 
  ๑.๒ กำรวิจยั               
  ๑.๓  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแกส่ังคม               
  ๑.๔ กำรผลติครูและส่งเสริมวิทยฐำนะคร ู               
  ๑.๕ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม               
  ๑.๖ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำต ิ               
๒. ออกกฎ ระเบียบ ประกำศ และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย                
  ๒.๑  ด้ำนวิชำกำร  - 1 - -  - - - - - -  1 - ๒ 
  ๒.๒  ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 2 - - ๑ ๑ 1 - 1 2 1 2 - - ๑๑ 
  ๒.๓  ด้ำนอื่น ๆ  - 2 - - ๑ 1 1 1 1 - ๑ 1 - ๗ 
๓. ก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรประกันคณุภำพ ฯ  
กำรเปิดสอน และกำรตดิตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

- 4 1 -  1 1 - - - 2 - 1 ๑๐ 

๔. อนุมัติให้ปริญญำ  และประกำศนียบัตร ฯ 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 12 
๕. พิจำรณำกำรจัดตั้ง กำรรวม กำรยุบเลิก ส่วนรำชกำร 
    หรือหน่วยงำน ฯ 

- - - - - - - - - - - - - - 
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๔.  จ ำนวนเรื่องตำมอ ำนำจหน้ำที่ปกติ (ตำมมำตรำ ๑๘ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ) ในแต่ละครั้ง 
 

เรื่องท่ีจะประเมิน ครั้งท่ี 
1/๖๑ 

ครั้งท่ี 
2/๖๑ 

ครั้งท่ี 
3/๖๑ 

ครั้งท่ี 
4/๖๑ 

พิเศษ 
(๑)/๖๑ 

ครั้งท่ี 
5/๖๑ 

ครั้งท่ี 
6/๖๑ 

ครั้งท่ี 
7/๖๑ 

ครั้งท่ี 
8/๖๑ 

ครั้งท่ี 
9/๖๑ 

ครั้งท่ี 
10/๖๑ 

ครั้งท่ี 
11/๖๑ 

ครั้งท่ี 
12/๖๑ 

รวม 

๖. อนุมัติกำรรับสถำบันกำรศึกษำเข้ำสมทบ / ยกเลิก - - - -  - - - - - - - - - 
๗. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรกำรศึกษำ - 3 ๑ -  2 1 2 1 - - 1 1 1๒ 
๘.พิจำรณำเสนอช่ือเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ 
แต่งตั้ง และถอดถอนนำยกสภำฯ กรรมกำรสภำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิกำรบดี ศำสตรำจำรย์ฯ 

- - - -  - - - - - - - 2 2 

๙. แต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหำร/ผู้ด ำรงต ำแหน่ง
วิชำกำร 

- - 1 -  - - 1 - - - - 1 3 

๑๐.แต่งตั้งและถอดถอนประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรส่งเสรมิกิจกำรมหำวิทยำลัย 

- - - -  - - - - - - - 1 1 

๑๑. อนุมตัิงบประมำณรำยจำ่ยจำกเงินรำยได ้ฯ - - 1 1 ๑ - 2 - - 1 1 1 - 8 
๑๒. ออกระเบียบ/ข้อบังคับต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรเงิน ฯ - - - 1 - - - - - - - 1 - ๒ 
๑๓. พิจำรณำด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล 2 1 1 1 ๑ 2 - 2 3 - 1 - - 14 
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร ฯ 2 1 2 -  - 3 1 1 1 - 1 1 13 
๑๕. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กิจกำรของมหำวิทยำลยั 

- - - -  - 1 - - - - - - 1 

๑๖. ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหำวิธีกำรเพื่อพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัย กำรปฏิบัติพันธกิจ
ร่วมกับสถำบันอื่น ฯ 

- - - -  - - - - - - - - - 

๑๗. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น เกี่ยวกับกิจกำรมหำวิทยำลัย 1 1 3 1 - 2 1 - 3 1 - 1 - 14 
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การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่สภามหาวทิยาลัย 
ตามมาตราที่ ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

 
 
 
 
 

มาตรา ๑๘  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 

1. รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (วันท่ี 1 
ตุลาคม 2560 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2561) 
 1. เห็นชอบรายงานการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2561  
รอบ 6 เดือน (วันท่ี 1 ตลุาคม 2560 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2561) 
 2. มอบมหาวิทยาลัยปรับปรุงแนวคิดหลักในการก าหนดความ
เสี่ยง ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้
ด าเนินการวเิคราะห์ความเสี่ยง ในประเด็น จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนรับนักศึกษา พร้อมกับน าเสนอข้อมูลรายละเอยีด ต่อสภามหาวทิยาลัย
ในการประชุมครั้งต่อไป ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานมหาวทิยาลัย
ในปีต่อไป 

6/2561 
15 มิ.ย. 61 

 

2. พิจารณาขยายระยะเวลาการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏ           
เทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 1. ให้ด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบตัิ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการไดม้าซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลยั ผู้ทรงคณุวุฒิ พ.ศ. ๒๕59 
และให้ค านึงถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2559 
ประกอบด้วย 
 2.  เห็นชอบขยายระยะเวลาการด าเนินการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันท่ี 17 สิงหาคม 
2561 ถึงวันท่ี 15 กันยายน 2561 

7/2561 
20 ก.ค. 61 

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

3. รับทราบการวเิคราะห์ประเด็นความเสีย่ง จ านวนนักศึกษาไมเ่ป็นไปตาม
แผนรับ และการวเิคราะห์นักศึกษาไมส่ าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรและออก
กลางคัน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

7/2561 
20 ก.ค. 61 

 

4. รับทราบการวเิคราะห์ประเด็นความเสีย่ง จ านวนนักศึกษาไมเ่ป็นไปตามแผน
รับ และการวิเคราะห์นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและออก
กลางคัน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

7/2561 
20 ก.ค. 61 

 

5. รับทราบรายงานการขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้คงคลัง จ านวน 
31,743,800 บาท (สามสิบเอด็ล้านเจด็แสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาท
ถ้วน)  เพื่อจ่ายสมทบค่าก่อสร้างอาคารบรรยายรวมและหอประชุม ตามที่
มหาวิทยาลยัเสนอ 

7/2561 
20 ก.ค. 61 

 

6. รับทราบการแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 8/2561 
17 ส.ค. 61 

 

 
 

 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๑๖ 

 

 
มาตรา ๑๘  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข้อบังคับ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
7. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ระยะครึ่งปี  
(๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓๑ มีนาคม ๒๕61) 

8/2561 
17 ส.ค. 61 

 มาตรา 50(2) 
รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและ
อธิการบดีพร้อมความเห็น
ต่อสภามหาวิทยาลัยทกุปี 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย              
พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติม 

8. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏ            
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

9/2561 
21 ก.ย. 61 

 

9.  รับทราบผลการด าเนินการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ และแนวทางการด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น”   

10/2561 
19 ต.ค. 61 

 

 

10. พิจารณาเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๒ (1 ตลุาคม            
256๑ – 30 กันยายน 256๒) 
 (1) เห็นชอบในหลักการ เรื่อง เกณฑ์และวิธีการในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ (1 ตลุาคม 256๑ – 30 กันยายน 256๒) 
ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ 
 2. การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ให้มีการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับส านัก/สถาบัน 
ส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  ตาม
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส าหรับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และมิได้มีฐานะเทียบเทา่คณะ 
มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการให้มคีณะกรรมการประเมิน ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

11/2561 
16 พ.ย. 61 

 

11. พิจารณา (รา่ง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
 (1) เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏั           
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 โดยก าหนดจดัประชุมในวนัศุกร์ สปัดาห์ที่ 3 
ของทุกเดือน  เริม่ประชุมเวลา 13.30 น.  
 (2) มอบส านักงานสภามหาวิทยาลยั จัดท าแผนการประชุมประจ าปี 
โดยก าหนดการน าเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั 
 

11/2561 
16 พ.ย. 61 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั  
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย       
การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๑๗ 

 

 
มาตรา ๑๘  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข้อบังคับ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
12. รับทราบค าสั่งศาลปกครองสูงสุด หมายแจ้งก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหา

ข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่ อบ.371/2560 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 
11/2561 
16 พ.ย. 61 

 

13. รับทราบสรุปสาระส าคัญการตรวจสอบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2561 
 (1) รับทราบสรุปสาระส าคัญการตรวจสอบทรัพย์สินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561 
 (2) มอบมหาวิทยาลัย ติดตามหนังสือแจ้งการขยายระยะเวลาการ
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในส่วน
ของผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ที่ให้ขยายเวลาในการบังคับใช้ออกไปอีก 60 วัน และแจ้งสภามหาวิทยาลัย
ทราบ 
 (3) มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประสานงานส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบการขอถอนตัวจากการสรรหาและ
เสนอช่ือเพื่อน าความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ของนายสุเมธ  แย้มนุ่น 

11/2561 
16 พ.ย. 61 

 

14. รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 
ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  

11/2561 
16 พ.ย. 61 

 ระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
กองทุนเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภฏั            
เทพสตรี พ.ศ. 2548 

15. รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 (1) รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ส านักงานจัดการทรัพย์สิน
และรายได้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 (2) มอบมหาวิทยาลัย รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการในครั้งต่อไป 

11/2561 
16 พ.ย. 61 

 ระเบียบมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย           
การด าเนินการจัดหา 
จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตร ี พ.ศ. ๒๕๔๗   

16. ด้วยเหตุที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว ตามมาตรา 17 
วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภา
มหาวิทยาลัยจึงยังมิต้องเลือกผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

12/2561 
14 ธ.ค. 61 

 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๖ 
วรรคสาม 

17. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน            
2 ราย 
 (๑) รับทราบ เรื่อง ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจาก
ค าสั่งผู้บังคับบัญชาของผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญารัตน์ อู่ตะเภา พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและของอาจารย์ธัญณิชา 
ทองอยู่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (๒) มอบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้พิจารณาค าร้องทุกข์ ของผู้ร้องทุกข์ทั้ง 2 ราย และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

12/2561 
14 ธ.ค. 61 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย                
การด าเนินการทางวินัย                  
การสอบสวนพิจารณา                   
การลงโทษ การสั่งพักราชการ 
การสั่งให้ออกจากราชการ                  
ไว้ก่อน การอุทธรณ์ และ    
การร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเทพสตร ีพ.ศ. ๒๕๕๕              



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๑๘ 

 

 
มาตรา ๑๘  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข้อบังคับ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
18. พิจารณารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (วันท่ี 
1 ตุลาคม 2560 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2561) 
 (1) รับทราบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2561 รอบ 12 
เดือน (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2561)  
 (2) มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในครั้งต่อไป 

12/2561 
14 ธ.ค. 61 

 

19. รับทราบรายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

12/2561 
14 ธ.ค. 61 

 

20. รับทราบการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม            
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนีส้ินตามมาตรา 102 ท่ีให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกสภาและกรรมการ
สภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกดัรัฐ ตามข้อ ๔(๗) 7.10.6 มีหน้าที่ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนีส้ิน ตามมาตรา 102 ตั้งแต่วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2562 
เป็นต้นไป 

12/2561 
14 ธ.ค. 61 

 

21. รับทราบหนังสือส่งส าเนาการส่งหลักฐานเพิ่มเติม ต่อศาลปกครองสงูสุด คดี
หมายเลขด าที่ อบ.371/2560 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 ของผูฟ้้องคดี 

12/2561 
14 ธ.ค. 61 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย          
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1. รับทราบแผนยุทธศาสตร์หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2561 – 2565 และมอบ
มหาวิทยาลัยน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาทบทวนประกอบการด าเนินการ 

1/2561 
19 ม.ค. 61 

 

2. มอบมหาวิทยาลัย น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการปรับปรุงร่าง ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
เกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ให้ชัดเจน 
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและเสนอผ่านคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ า
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

2/2561 
28 ก.พ. 61 

 ระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการว่าด้วย 
การจัดการศึกษา ระดับ 
อุดมศึกษาส าหรับคน
พิการ พ.ศ. 2552  
 ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการส่งเสริมการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ส าหรับคนพิการ ลงวันที่ 
13 มกราคม 2553 

 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๑๙ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย          
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
3 เห็นชอบ ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. 2561 – 

2565 และมอบมหาวิทยาลัย น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการ  ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบ
ความครบถ้วน ความสอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และตอบสนอง
ตามนโยบายรัฐบาล ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

5/2561 
18 พ.ค. 61 

 

4 อนุมัติแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตร
บัณฑิต 
 1. อนุมัติแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต               
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561 – 2565 จ านวน 15 คน ต่อภาคการศึกษา 
และภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 – 2566 จ านวน 5 คน ต่อปีการศึกษา 
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ                   
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่มหาวิทยาลัย
เสนอ 
 2. อนุมัติแผนการรับเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 180 คน หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

6/2561 
15 มิ.ย. 61 

 

5 อนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการ 

7/2561  
20 ก.ค. 61 

 

6 เห็นชอบในหลักการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบาย            
(ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบ์ุรี) และ
มอบมหาวิทยาลัย รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 

8/2561 
18 ส.ค. 61 

 

7 อนุมัติในหลักการ แผนบรหิารและแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2561 – 2565 และมอบมหาวิทยาลยัรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการครั้งต่อไป 

9/2561 
21 ก.ย. 61 

 

8 อนุมัติในหลักการ แผนปฏริูปโครงสร้างและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 และมอบ
มหาวิทยาลยัรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวทิยาลัย
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 

9/2561 
21 ก.ย. 61 

 

9 อนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

9/2561 
21 ก.ย. 61 

 

10 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี            
ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 – 
2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และคณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

9/2561 
21 ก.ย. 61 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๒๐ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานน้ัน เป็นเรื่องๆ ก็ได้ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การก าหนดระดับ

ต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ท้ังนี้  ในโอกาสต่อไป ควรเพิ่มเหตผุลที่ขอแก้ไข
เพิ่มเตมิระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 

1/2561 
19 ม.ค. 61 

 

2 เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... และให้น าข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการปรับแก้ไขร่างข้อบังคับฯ 

1/2561 
19 ม.ค. 61 

 

3 มอบมหาวิทยาลัย น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการปรบัปรุงร่าง ประกาศสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
เกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั พ.ศ. .... ให้ชัดเจน            
เพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิและเสนอผ่านคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ า
สภามหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี พิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยั 

2/2561 
28 ก.พ. 61 

 ระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการว่าด้วยการ
จัดการศึกษา ระดับ 
อุดมศึกษาส าหรับคนพกิาร 
พ.ศ. 2552  
 ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการส่งเสริม 
การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาส าหรับคน
พิการ ลงวันที ่13 
มกราคม 2553 

4 มอบอธิการบดีรับหลักการ และน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลยัไปพิจารณาประกอบการด าเนินการปรับปรุงร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ว่าดว้ย คณะกรรมการส่งเสรมิกิจการ
มหาวิทยาลยั พ.ศ. .... 

2/2561 
28 ก.พ. 61 

 มาตรา 25 “ให้
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมี
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลยั ....” 

5 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประกอบด้วย 
     1. รองศาสตราจารย์ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
     2. ศาสตราจารย์เพ็ญศรี  กาญจโนมัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     3. ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     4. ศาสตราจารย์จุลละพงษ์  จุลละโพธิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     5. ศาสตราจารย์ประชุม  สุวัตถ ี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     6. ศาสตราจารย์อุทุมพร  จามรมาน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

2/2561 
28 ก.พ. 61 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวธิีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้
ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม           
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  
 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวธิีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2550           

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๒๑ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานน้ัน เป็นเรื่องๆ ก็ได้ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
6 เห็นชอบก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหาร ต าแหน่ง อธิการบดี 

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

4/2561 
20 เม.ย. 61 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภฏั    
เทพสตรี พ.ศ. 2558 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้
เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา และ
ค่าตอบแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภฏั    
เทพสตรี พ.ศ. 2553 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2555 และ              
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

๗ สภามหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์การเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเข้ารับการเลือกเป็น
กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ไว้ดังนี้ 
     ๑. ให้มหาวิทยาลัยออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑.๑ ผู้แทนผู้บริหาร ประกอบด้วย 
       (๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
      (๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นกรรมการ 
 ๑.๒ ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  
  (๑) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่เป็นข้าราชการ 
สายวิชาการ โดยคัดเลือกกันเอง จ านวน ๓ คน    
  เป็นกรรมการ 
        (๒) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่เป็นข้าราชการ 
สายสนับสนุน โดยคัดเลือกกันเอง จ านวน ๑ คน   
  เป็นกรรมการ 
 ๑.๓ เลขานุการ  ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  
เป็นเลขานุการ 

พิเศษ (1)/2561 
10 พ.ค. 61 

 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการ
ได้มาซ่ึงบุคคลเพื่อแต่งต้ัง
เป็นกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
ข้อ 22 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๒๒ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานน้ัน เป็นเรื่องๆ ก็ได้ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๗ 

(ต่อ) 
     ๒. ให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีหน้าที่คัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือน        
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน ๑ คน เสนอต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอช่ือผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เข้ารับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแต่งตั้งจาก
ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
     3. ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอรายช่ือข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๑ คน ต่อคณะกรรมการ ตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการก าหนด 
     4. เมื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย
ทราบ 

  

๘ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และให้ด าเนินการปรับแก้ไขข้อความตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 

พิเศษ (1)/2561 
10 พ.ค. 61 

 มาตรา 25 ให้
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมี
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลยั 

๙ มอบนิติกรของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมอบ
อ านาจเรื่องการลาและการเดินทางไปราชการของอธิการบดีซึ่งมิได้มีสถานะเป็น
ข้าราชการ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

5/2561 
18 พ.ค. 61 

 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
มาตรา 65/1 

1๐ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขร่าง         
ข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5/2561 
18 พ.ค. 61 

 

1๑ รับทราบการขอถอนระเบียบวาระที่ 3.4  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... 

5/2561 
18 พ.ค. 61 

 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที ่๓๗/
๒๕๖๐ เร่ือง การแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

1๒ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย สภาคณาจารย์        
และข้าราชการ พ.ศ. .... โดยปรับแก้ไข ข้อ 12 เพิ่มรายละเอียดหน้าที่ของสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 24  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

6/2561 
15 มิ.ย. 61 

  ค าสั่งหัวหนา้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
๓๗/๒๕๖๐ เร่ือง การแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

1๓ รับหลักการปรับปรุงร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย                
การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์                      
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ ...)  พ.ศ. .... และมอบ
มหาวิทยาลัย พิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขรูปแบบ ถ้อยค าให้เหมาะสมและ
ครอบคลุมข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป 

7/2561 
20 ก.ค. 61 

 ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
เร่ือง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย ์ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์             
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 
2558 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๒๓ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานน้ัน เป็นเรื่องๆ ก็ได้ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1๓ 
(ต่อ) 

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การก าหนดภาระงานของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์             
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 

1๔ มอบมหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี ...)  พ.ศ. ....  
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

7/2561 
20 ก.ค. 61 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี                 
พ.ศ. 2557 

1๕ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การก าหนดภาระ
งานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขร่าง              
ข้อบังคับฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

8/2561 
17 ส.ค. 61 

 ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
เร่ือง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย ์ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 
2558 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การก าหนดภาระงานของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์             
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์                  
พ.ศ. 2559 

1๖ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 

8/2561 
17 ส.ค. 61 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี                
ว่าด้วย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฏั             
เทพสตรี พ.ศ. 2557 

1๗ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การลาและการ
เดินทางไปราชการของผู้บริหารที่มิได้มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

8/2561 
17 ส.ค. 61 

 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิ 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 
มาตรา 65/1 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๒๔ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานน้ัน เป็นเรื่องๆ ก็ได้ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1๘ เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนด

ภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยให้ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ก่อนเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

9/2561 
21 ก.ย. 61 

 ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
เร่ือง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย ์ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์             
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์   พ.ศ. 2558 
ลงวันที ่11 มถิุนายน 2558 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การก าหนดภาระงานของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์              
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์   
พ.ศ. 2559 

๑๙ พิจารณาร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์                        
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์    พ.ศ. .... 
 1. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 
 2. มอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอผ่านรองศาสตราจารย์
วรวุฒิ  เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ก่อนเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

10/2561 
19 ต.ค. 61 

 ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์                
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์    
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2๐ มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการน าเสนอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี ว่าด้วยการจดัการศึกษา ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. ... ต่อ
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

10/2561 
19 ต.ค. 61 

 

2๑ พิจารณาการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอต าแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
 1. เห็นชอบการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง ก าหนด
ช่ือสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการ
เทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ.2561  
 2. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการออกประกาศการก าหนดชื่อ
สาขาวิชาส าหรับการขอต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

10/2561 
19 ต.ค. 61 

 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 
การก าหนดชื่อสาขาวิชา
ส าหรับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการและ
การเทียบเคียงสาขาวิชาที่
เคยก าหนดไปแล้ว                 
พ.ศ. 2561 

 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๒๕ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานน้ัน เป็นเรื่องๆ ก็ได้ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
2๓ อนุมัติในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัย ด าเนินการปรับแก้ไขร่าง ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้ผ่านการพิจารณา
ตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

11/2561 
16 พ.ย. 61 

 

2๔ มอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พิจารณาทบทวนปรับแก้ไขร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

12/2561 
14 ธ.ค. 61 

 มาตรา 19 การประชมุ
สภามหาวิทยาลยัให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย 
และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 มอบมหาวิทยาลัย น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการปรับปรุงร่าง ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
เกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....   ให้ชัดเจนเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติและเสนอผ่านคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  พิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

2/2561 
28 ก.พ. 61 

 ระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการว่าด้วย 
การจัดการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาส าหรับคน
พิการ  
พ.ศ. 2552  
 ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง  
แนวทางการส่งเสริม 
การจัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาส าหรับ 
คนพิการ ลงวันที ่
13 มกราคม 2553 

2 รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 
และมอบมหาวิทยาลัยน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการ 

2/2561 
28 ก.พ. 61 

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

3 รับทราบแนวทางการก ากับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตาม
หนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ด่วนที่สุด) ท่ี ศธ 0506(3)/
ว 48.2 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และมอบมหาวิทยาลัย น าข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 

2/2561 
28 ก.พ. 61 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๒๖ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย 
และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
4 รับทราบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 และมอบมหาวิทยาลัยน า
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการ 

2/2561 
28 ก.พ. 61 

 

5 รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ของ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ประจ าปีการศึกษา 2559 และพิจารณา
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานท่ีเสนอ 

3/2561 
16 มี.ค. 61 

 ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง  
แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 

6 หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (1 ตุลาคม 2560 – 30 
กันยายน 2561) 
 (๑) เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ทั้งนี้ ให้น าข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการ 
 (๒) เห็นชอบให้สอบทานเป็นกรณีพิ เศษ เรื่ อง  แผนแม่บท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 

5/2561 
18 พ.ค. 61 

  พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภฏั           
พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา 50 ให้
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลยั มี
อ านาจและหนา้ที่ ในการ
ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จา่ย
งบประมาณ               
การจัดการศึกษา การวิจัย
...” 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลยั พ.ศ.
2548 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

7 อนุมัติแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตร
บัณฑิต 
 1. อนุมัติแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
ปีการศึกษา 2561 – 2565 จ านวน 15 คน ต่อภาคการศึกษา และภาค
ปกติ ปีการศึกษา 2562 – 2566 จ านวน 5 คน ต่อปีการศึกษา ในหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 2. อนุมัติแผนการรับเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 180 คน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

6/2561 
15 มิ.ย. 61 

 

 

 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๒๗ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย 
และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
8 มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการน าเสนอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             

เทพสตรี ว่าด้วยการจดัการศึกษา ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. ... ต่อ
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

10/2561 
19 ต.ค. 61 

 

9 รับทราบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 
และระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีการศึกษา 2560 
และมอบมหาวิทยาลยัด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลยัประกอบการด าเนินการครั้งต่อไป 

10/25661 
19 ต.ค. 61 

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

10 รับทราบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 และมอบมหาวิทยาลยัรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการในครั้งต่อไป 

12/2561 
14 ธ.ค. 61 

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

 
 

มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 

 1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 13 คน และประกาศนียบัตร
บัณฑิต จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 14 คน และมอบมหาวิทยาลัยน าข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการ 
 2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ จ านวน ๑๓๒ คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จ านวน ๒๖ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๘ คน  
 3. มอบมหาวิทยาลัย น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการ 

1/2561 
๑๙ ม.ค. ๖๑ 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๐   
 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญา
บัณฑิต           
 1. อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน 
และปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 14 คน  
 2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 600 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จ านวน 58 คน รวมทั้งสิ้น 658 คน 

2/2561 
28 ก.พ. 61 

3 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต       
      1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต จ านวน ๑๔ คน  ดังนี ้
      1.1 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต (ค.ม.)  สาขาวิชา การบริหารการศึกษา จ านวน ๑๓ คน ยกเว้น 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ตามบัญชีรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ล าดับท่ี 2 และล าดับที่ 
14 มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการทบทวน ตรวจสอบ บทคัดย่อ และหัวข้อการ 

3/2561 
16 มี.ค. 61 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๒๘ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
3 ค้นคว้าอิสระ (ภาษาอังกฤษ) ของผู้ส าเร็จการศึกษา และแก้ไขให้ถูกต้อง ตาม

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        1.2 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ จ านวน ๑ คน ยกเว้น ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ตามบัญชีรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ล าดับที่ 2 มอบมหาวิทยาลัย
ด าเนินการทบทวน ตรวจสอบ หัวข้อการค้นคว้าอิสระ (ภาษาอังกฤษ) และ
แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ จ านวน ๒๘ คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จ านวน ๓๘ คน รวมทั้งสิ้น ๖๖ คน 

3/2561 
16 มี.ค. 61 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๐   
 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

4 พิจารณาอนุมัติให้ปรญิญาดุษฎีบณัฑิต และปรญิญาบัณฑติ    
     1. อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๑ คน และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการ 
     2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 49 คน และ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 24 คน รวมทั้งสิ้น 73 คน 

4/2561 
20 เม.ย. 61 

5 อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาบัณฑิต    
 (1) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ านวน 160 คน 
 (2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคปกติ จ านวน 
19 คน และผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 7 คน รวมจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 26 คน 

5/2561 
18 พ.ค. 61 

6 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต    
 (1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน                
3 คน และให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 7 คน   
รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 10 คน 
 (2)  มอบมหาวิทยาลัย ทบทวนข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุมัติให้ส าเร็จ
การศึกษาและการอนุมัติ ให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
 (3) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคปกติ จ านวน 
362 คน และผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 83 คน รวม
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 445 คน 

6/2561 
15 มิ.ย. 61  

7 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต    
 (1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 48 
คน และประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน รวม
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 49 คน 
 (2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคปกติ จ านวน 
80 คน และภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 34 คน รวมจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาท้ังสิ้น 114 คน 

7/2561 
20 ก.ค. 61 

 

 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๒๙ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
8.  อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปรญิญามหาบัณฑิต และปรญิญาบณัฑิต   

 (1) อนุมัติให้ปรญิญาดุษฎีบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 5 
คน และปรญิญามหาบณัฑิต แกผู่ส้ าเรจ็การศึกษา จ านวน 4 คน  รวมจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 9 คน 
 (2) อนุมัติให้ปรญิญาบณัฑิต แกผู่ส้ าเรจ็การศึกษา ภาคปกติ จ านวน 
42 คน และภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 21 คน รวมจ านวนผูส้ าเรจ็
การศึกษาท้ังสิ้น 63 คน 

8/2561 
17 ส.ค. 61 

 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๐   
 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

9.  อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคปกติ จ านวน 48 คน และ
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 10 คน รวมจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 58 
คน 

9/2561 
21 ก.ย. 61 

10. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑติ    
 (1) อนุมัติให้ปรญิญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 25 
คน 
 (2) อนุมัติให้ปรญิญาบณัฑิต แกผู่ส้ าเรจ็การศึกษา ภาคปกติ จ านวน 
๙๗ คน และภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน ๑๗๖ คน รวมจ านวนผูส้ าเร็จ
การศึกษาท้ังสิ้น ๒๗๓ คน 
 (3)  มอบมหาวิทยาลยั รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลยัไปพิจารณาประกอบการด าเนินการครั้งต่อไป 

10/2561 
19 ต.ค. 61 

11. พิจารณาอนุมัติให้ปรญิญามหาบณัฑิต ประกาศนียบตัรบณัฑติ และปริญญา
บัณฑิต   
 (1) อนุมัติให้ปรญิญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบณัฑิต จ านวน 1 คน  
 (2) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา หลักสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑติวิชาชีพครู จ านวน 1 คน    
 (3) อนุมัติให้ปรญิญาบณัฑิต แกผู่ส้ าเรจ็การศึกษา จ านวน 82 คน 
ตามเสนอ  

11/2561 
16 พ.ย. 61 

12. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญา
บัณฑิต   
 (1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร            
ครุศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 10 คน  
  (2) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบณัฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑติ จ านวน 161 คน   
 (3) อนุมัติให้ปรญิญาบณัฑิต แกผู่้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 76 คน                    

12/2561  

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๓๐ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๕)  พิจารณาการจดัต้ัง การรวม และการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ 
วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
รวมท้ังการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกลา่ว 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
- - - - 
 
 

มาตรา ๑๘ (๖)  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย หรือ
ยกเลิกการสมทบ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
- - - - 
 
 

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

ท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 (๑) อนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 (๒) มอบมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่คงค้าง
อย่ า งมี คุณภาพจนส า เร็ จการศึ กษาตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับอุดมศึกษา 

2/2561 
28 ก.พ. 61 

 

2 อนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 (๑) อนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 (๒) มอบมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่คงค้าง
อย่ า งมี คุณภาพจนส า เร็ จการศึ กษาตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับอุดมศึกษา 

2/2561 
28 ก.พ. 61 

3 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะ
และการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 (๑) อนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
(ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 (๒) มอบมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่คงค้าง
อย่ า งมี คุณภาพจนส า เร็ จการศึ กษาตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับอุดมศึกษา 

2/2561 
28 ก.พ. 61 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๓๑ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
4 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 จากเดิม  1. ผศ.ส ารวม  วารายานนท์ 
   2. ผศ.ทัศนีย์  กระต่ายอินทร์ 
   3. อาจารย์นิธิชญา  ใจเย็น 
   4. อาจารย์ชนิตตา  โชติช่วง 
   5. อาจารย์สนธยา  สุขอ่ิม 
 เปลี่ยนใหม่ 1. ผศ.ทัศนีย์  กระต่ายอินทร์ 
   2. ผศ.สมทรง  กฤตมโนรถ 
   3. อาจารย์นิธิชญา  ใจเย็น 
   4. อาจารย์ชนิตตา  โชติช่วง 
   5. อาจารย์สนธยา  สุขอ่ิม 

3/2561 
16 มี.ค. 61 

  ประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เร่ือง  
แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

5 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ า
หลักสตูร หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี ้
 จากเดิม  1. ผศ.รัชดา  พงศ์ไพรรตัน ์
   2. อ.สาธิตา  สังข์พงษ์ 
   3. อ.วิภาศิริ  แจ้งแสงทอง 
   4. อ.ศศิลักษณ์  รอดโพธ์ิทอง 
   5. อ.จิตราพร  งามเนตร 
 เปลี่ยนใหม ่ 1. อ.สาธิตา  สังข์พงษ์ 
   2. อ.วิภาศิริ  แจ้งแสงทอง 
   3. อ.ศศิลักษณ์  รอดโพธ์ิทอง 
   4. อ.พรเทพ  คัชมาตย ์
   5. อ.จิตราพร  งามเนตร 

5/2561 
18 พ.ค. 61 

6 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี ้
  จากเดิม  1. อ.กันยา  กองสูงเนิน 
    2. อ.เกรียงไกร  ใยคง 
    3. อ.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 
    4. อ.เบญจพร  นวลประเสริฐ 
    5. อ.ศศิวิมล  สุทธิสาร 
 เปลี่ยนใหม่ 1. ผศ.กันยา  กองสูงเนิน 
   2. อ.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 
   3. อ.เบญจพร  นวลประเสริฐ 
   4. อ.ศศิวิมล  สุทธิสาร 
   5. อ.วรรณวิษา  ปั้นคุ้ม 

5/2561 
18 พ.ค. 61 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๓๒ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
7. อนุมัติการ เปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รั บผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์                

ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังน้ี 
  จากเดิม  1. อาจารย์สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ 
    2. อาจารย์พัชรี  ร่มพยอม วิชัยดิษฐ 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ  ปุระชาติ 
    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์ 
    5. อาจารย์วันวิสาข์  ลิจ้วน 
  เปลี่ยนใหม่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี  ร่มพยอม วิชัยดิษฐ 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ  ปุระชาติ 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์ 
    4. อาจารย์วันวิสาข์  ลิจ้วน 
    5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนี  ปานเจริญ 

6/2561 
15 มิ.ย. 61 

 

8. อนุมัติปิดหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อย่างสมบูรณ ์

7/2561 
20 ก.ค. 61 

9. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดังนี ้
  จากเดิม  1. อาจารย์กสุุมา  เรืองพัฒนกุล 
  2. อาจารย์กาญจน์ชนก  เอมแสง 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท านอง  เจริญรูป 
  4. Mr. Patrick Duclou 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา  พันแสง 
  เปลี่ยนใหม ่ 1. อาจารย์กสุุมา  เรืองพัฒนกูล 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา  พงศไ์พรรตัน ์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท านอง  เจริญรูป 
  4. Mr. Patrick Duclou 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา  พันแสง 

7/2561 
20 ก.ค. 61 

10 อนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อย่างสมบูรณ์ 

8/2561 
17 ส.ค. 61 

 

11 มอบมหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายละเอียดการขอปรับปรุ งหลักสูตร                
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

11/2561 
16 พ.ย. 61 

 ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๓๓ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
12 รับทราบ การขอถอนระเบียบวาระที่  4.2 พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไข

ข้อความในเอกสารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 3 สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

11/2561 
16 พ.ย. 61 

 ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

13 อนุมัติการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการ             
การอุดมศึกษา 

12/2561 
14 ธ.ค. 61 

 
 

มาตรา ๑๘ (๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ัง และถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 พิจารณาทบทวนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 (1) มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการออกหนังสือแจ้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อทราบ กรณี นายสุเมธ  แย้มนุ่น ขอถอนตัว
จากการสรรหาและเสนอช่ือเพื่อน าความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี 
 (2)  เห็นชอบให้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนนายสุเมธ แย้มนุ่น โดยมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อ 
๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559 เสนอ
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 

12/2561 
14 ธ.ค. 61 

 

2 พิจารณาหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ที ่ศธ 0509(5).13/4875 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 
 (1) รับทราบหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ที ่ศธ 0509(5).13/4875 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561  
 (2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มคีวามรู้ความเช่ียวชาญด้านอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี หมายถึงผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกีย่วข้องกับ
ความริเริ่ม ตามความจ าเป็น และความต้องการของมหาวิทยาลัย 
 (3) มอบมหาวิทยาลัย ท าหนังสือตอบส านักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา ต่อไป 

12/2561 
14 ธ.ค. 61 

 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 16 
(๕) 

 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๓๔ 

 

 

 
 
 

มาตรา ๑๘ (๑๐) แต่งต้ังและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 

1 พิจารณาด าเนินการให้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่ขอ
ลาออกจากต าแหน่ง 
 ๑.  รับทราบการขอลาออกจากต าแหน่ง ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จ านวน 3 ราย ประกอบด้วย 
 (๑) นายสุเมธ  แย้มนุ่น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 (๒) นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ์ ประธานกรรมการส่งเสริม 
กิจการมหาวิทยาลัย 
 (๓) รองศาสตราจารย์กุลชลี  พวงเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้แทนคณาจารย ์
 ๒. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลยั ตามมาตรา ๑๖(๒) และมาตรา ๑๖(๔) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนคนเดิมที่พ้นจาก
ต าแหน่ง 

12/2561 
14 ธ.ค. 61 

 

มาตรา ๑๘ (๙)  แต่งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และ
ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

     1.  เห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
 (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชนก  สวนสีดา   
 (๒) รองศาสตราจารย์ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธ์ิ  
 (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  หาญกล้า   
 (๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์  
 (๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา  กองสูงเนิน 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
     2. มอบอธิการบดี รับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ
หน้าท่ีของรองอธิการบดีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
น าไปพิจารณาประกอบการด าเนินการ 

3/2561 
16 มี.ค. 61 

 “มาตรา ๓๒ ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  
รองอธิการบดีโดย
ค าแนะน าของอธิการบดี
จากผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๙” 

2 เห็นชอบให้แก้ไขวันที่แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
อธิการบดี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5/2561 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2561 เรื่อง 
แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

7/2561 
20 ก.ค. 61 

3 เห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน  2 คน 
แทนผู้ลาออก ตามที่อธิการบดีเสนอ ดังนี้ 
 (1)  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์ 
 (๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑัชวงษ์  จุลสวสัดิ์ 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

12/2561 
14 ธ.ค. 61 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๓๕ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 

1 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2560 จ านวน 1 ,328,600 บาท 
(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

3/2561  
16 มี.ค. 61 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

2 เห็นชอบก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหาร ต าแหน่ง อธิการบดี 
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี ในอัตราเดือนละ 100,000 บาท       
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับ
พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป 

4/2561 
20 เม.ย. 61 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภฏั             
เทพสตรี พ.ศ. 2558 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้
เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา และ
ค่าตอบแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพ
สตรี  พ.ศ. 2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที ่
3) พ.ศ. 2555 

3 อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินสะสมของมหาวิทยาลัย 
(บัณฑิตศึกษา) จ านวน 910,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้
ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และมอบ
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ สภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาประกอบการด าเนินการ 

พิเศษ 
(1)/2561 

10 พ.ค. 61 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณและ
การเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๓            
ข้อ 22 วรรคสาม 

๔ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา 
ภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2560 จ านวน 1,410,700 บาท 
(หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

6/2561 
15 มิ.ย. 61 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๕ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อจ่ายสมทบค่าก่อสร้างอาคารบรรยายรวมและ
หอประชุม 
 1. อนุมัติในหลักการ การใช้เงินรายได้คงคลังเพื่อจ่ายสมทบค่าก่อสร้าง
อาคารบรรยายรวมและหอประชุม ในวงเงินไม่เกิน 31,743,800 บาท และ
มอบคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ตรวจสอบรายละเอียด ข้อเท็จจริง ตามกฎหมาย และรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยทราบ             

6/2561 
15 มิ.ย. 61 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๓๖ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 

๕ 
(ต่อ) 

 2. มอบมหาวิทยาลัย ตรวจสอบการขออนุมัติงบประมาณการก่อสร้าง
อาคารอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย กรณี มหาวิทยาลัยต้องสมทบงบประมาณ ให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณก่อนล่วงหน้า เพื่อมิให้เกิด
ปัญหาในภายหลัง 

  

๖ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณคงคลัง จ านวน 25,536,470 บาท 
(ยี่สิบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เพื่อด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย และมอบมหาวิทยาลัยรับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการต่อไป 

9/2561 
21 ก.ย. 61 

 

๗ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2561 จ านวน 3,930,600 บาท (สาม
ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการครั้งต่อไป 

10/2561 
19 ต.ค. 61 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๘ อนุมัติ ค าขอตั้ งงบประมาณเ งินรายได้  ส านักงานจัดการทรัพย์ สิ น               
และราย ได้  มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ เทพสตรี  ประจ าปี งบประมาณ                    
พ.ศ. ๒๕62 

11/2561 
16 พ.ย. 61 

 ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ด าเนินการจัดหา จัดสรร 
รายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั             
เทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๔๗   

 
 

มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือมติคณะรฐัมนตรีที่
เกี่ยวข้อง 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1. เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย เงินประจ าต าแหน่ง

และค่าตอบแทน ส าหรับรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. .... 
4/2561 

20 เม.ย. 61 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลยั    
ราชภัฏเทพสตรี                   
พ.ศ. 2557  

2. อนุมัติในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัย ด าเนินการปรับแก้ไขร่าง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบ
จากคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

11/2561 
16 พ.ย. 61 

 

 

 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๓๗ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย          
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนใน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การก าหนดระดับ

ต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ทั้งนี้  ในโอกาสต่อไป ควรเพิ่มเหตุผลที่ขอแก้ไข
เพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 

1/2561 
19 ม.ค. 61 

 

2 เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... และให้น าข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการปรับแก้ไขร่างข้อบังคับฯ 

1/2561 
19 ม.ค. 61 

 

3 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย 
     1. รองศาสตราจารย์ชนศักดิ์   บ่ายเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
     2. ศาสตราจารย์เพ็ญศรี  กาญจโนมัย      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     3. ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     4. ศาสตราจารย์จุลละพงษ์  จุลละโพธ ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     5. ศาสตราจารย์ประชุม  สุวัตถ ี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     6. ศาสตราจารย์อุทุมพร  จามรมาน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

2/2561 
28 ก.พ. 61 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวธิีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้
ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  
พ.ศ. 2557 และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)              
พ.ศ. 2559  
 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวธิีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย ์(ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2550           

4. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ประกอบด้วย  
     ๑. รองศาสตราจารยส์ุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคณุวุฒิของสภามหาวิทยาลัย  
ประธานกรรมการ 
     ๒. รองศาสตราจารย์ประเทือง  ภูมิภัทราคม  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
     ๓. นายโอภาส  เขียววิชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
     ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชยั  หาญกล้า รองอธิการบดี   กรรมการ 
     ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัฤทธ์ิ  เสนกาศ ผู้แทนคณบดี    กรรมการ 
     ๖. หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล         เลขานุการ 

3/2561 
16 มี.ค. 61 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ก าหนดระดับต าแหน่งและ
แต่งตั้งข้าราชการ พลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๓๘ 

 

 

มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย          
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนใน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
5 เห็นชอบก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหาร ต าแหน่ง อธิการบดี 

ของผู้ ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี ในอัตราเดือนละ 100 ,000 บาท           
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันท่ีได้รับ
พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป 

4/2561 
20 เม.ย. 61 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภฏั 
เทพสตรี พ.ศ. 2558 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ที่มิได้เป็นข้าราชการ  
หรือพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา และ
ค่าตอบแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภฏั 
เทพสตรี  พ.ศ. 2553 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบั
ที่ 2) พ.ศ. 2555 และ 
(ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2555 

6 สภามหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์การเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเข้ารับการเลือกเป็น
กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ไว้ดังนี้ 
     ๑. ให้มหาวิทยาลัยออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑.๑ ผู้แทนผู้บริหาร ประกอบด้วย 
       (๑) อธิการบดี  เป็นประธานกรรมการ 
      (๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการ 
 ๑.๒ ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี  
  (๑) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่เป็นข้าราชการ 
สายวิชาการ โดยคัดเลือกกันเอง จ านวน  ๓ คน  เป็นกรรมการ 
        (๒) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่เป็นข้าราชการ 
สายสนับสนุน โดยคัดเลือกกันเอง จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ 
 ๑.๓ เลขานุการ  ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  
เป็นเลขานุการ 
     ๒. ให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีหน้าที่คัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน ๑ คน เสนอต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอช่ือผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เข้ารับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแต่งตั้งจาก
ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พิเศษ 
(1)/2561 

10 พ.ค. 61 

 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข 
การได้มาซ่ึงบุคคล 
เพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2558 ข้อ 22 

 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๓๙ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย          
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนใน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
6 

(ต่อ) 
     3. ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอรายช่ือข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๑ คน ต่อคณะกรรมการ ตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการก าหนด 
     4. เมื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย
ทราบ 

  

๗ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขร่าง  
ข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5/2561 
18 พ.ค. 61 

 

๘ รับทราบรายงานผลการเสนอช่ือให้รองศาสตราจารย์ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. 

5/2561 
18 พ.ค. 61 

 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการ
ได้มาซ่ึงบุคคลเพื่อแต่งต้ัง
เป็นกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

๙ รับหลักการปรับปรุงร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การ
ก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์               
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่  . ..)   พ.ศ. ....  และมอบ
มหาวิทยาลัย พิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขรูปแบบ ถ้อยค าให้เหมาะสมและ
ครอบคลุมข้อกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ในครั้งต่อไป 

7/2561 
20 ก.ค. 61 

 ประกาศคณะกรรมการ
ข้ า ร า ชกา รพล เรื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ ด ารง
ต า แหน่ ง อาจารย์  ผู้ ช่ วย
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ร อ ง
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  แ ล ะ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 
ล ง วั น ที่  1 1  มิ ถุ น า ย น 
2558 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การก าหนดภาระงานของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์                 
พ.ศ. 2559 

๑๐ มอบมหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี ...)  พ.ศ. ....  
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

7/2561 
20 ก.ค. 61 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  เทพสตรี  พ .ศ . 
2557 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๔๐ 

 

มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1๑ การขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 1. เห็นชอบการต่อ เวลาราชการของข้าราชการ พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ รองศาสตราจารย์
กาสัก  เต๊ะขันหมาก ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 2. มอบมหาวิทยาลัย รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 

8/2561 
17 ส.ค. 61 

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

1๒ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การก าหนดภาระ
งานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขร่าง              
ข้อบังคับฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

8/2561 
17 ส.ค. 61 

ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
เร่ือง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย ์ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 
2558 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การก าหนดภาระงานของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 
 

1๓ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 

8/2561  ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ เทพสตรี พ.ศ. 
2557 

1๔ พิจารณาร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์    พ.ศ. .... 
 1. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561  
 2. มอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอผ่านรองศาสตราจารย์
วรวุฒิ  เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ก่อนเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

10/2561 
19 ต.ค. 61 

 ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์                   
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์                   
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๔๑ 

 

มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

     (๑) เห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 
     (๒) เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๔ คน  
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้ 
 ๑)  นายบุญปลูก  ชายเกตุ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒)  รองศาสตราจารย์ทองหล่อ  วงษ์อินทร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓)  รองศาสตราจารย์ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔)  ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
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 มาตรา ๔๙ “ให้มี
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลยั 
ประกอบดว้ยประธาน
กรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก...” 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเทพสตรี  ว่าดว้ย
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2554 

2 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย 
 (๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานกรรมการ 
 (๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง  กรรมการ 
 (๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา  นาคธน  กรรมการ 
 (๔)  อาจารย์พิพัฒศรัณย์  โพธิ์บุญ     กรรมการ 
 (๕)  อาจารย์อุษณี  จิตติมณี   กรรมการ 
 (๖)  อาจารย์พัชรี  ชีวะค านวณ  กรรมการ 
 (๗)  นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ  กรรมการ 
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 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวธิีการ 
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก ศูนย ์ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ. ๒๕๕๑  

3 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย 
     1. นางดวงสมร  วรฤทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ประธาน 
     2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               รองประธาน 
     3. นายโอภาส  เขียววิชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
     4. นายวิชิต  พิพัทธกุศลกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
     5. รศ.ประเทือง ภูมิภัทราคม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
     6. รองศาสตราจารย์ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธ์ิ รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม    กรรมการ 
     7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
      กรรมการ 
     8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชนก  สวนสีดา  รองอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผน และบริหาร               กรรมการและเลขานุการ          

2/2561 
28 ก.พ. 61 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน  
มหาวิทยาลัยราชภฏั 
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔   

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๔๒ 

 

มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
4 พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุด

ต่างๆ 
     1. เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์  
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย    ตามค าแนะน าของอธิการบดี 
     2. เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์  
เป็นเลขานุการ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 
     3. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ และเลขานุการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
 (๑) รองศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ เป็นกรรมการ 
 (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชนก สวนสีดา  เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ 
     4. เหน็ชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนัยา กองสูงเนนิ เป็นเลขานุการ               
ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     5. เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย หาญกล้า  เป็นเลขานุการ                  
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
     6. เห็นชอบแต่งตั้ ง ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย หาญกล้า  เป็นกรรมการ                             
ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     7. เห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ า
สภามหาวิทยาลัย   ราชภัฏเทพสตรี ดังนี้   
 (๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย หาญกล้า เป็นอนุกรรมการ 
 (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ เป็นเลขานุการ 
     8. เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ในคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 
     9. เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์  
เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด าเนินการในศาลปกครอง 
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 “มาตรา 16 วรรคสอง  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลยั   
ราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. 2557  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. 2555 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซ่ึง
คณะกรรมการส่งเสริม 
กิจการมหาวิทยาลยั  
พ.ศ.2547 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลยั และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2549 (ฉบับที ่3)  
พ.ศ. 2554  

5 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ประกอบด้วย  
     ๑. รองศาสตราจารยส์ุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคณุวุฒิของ 
สภามหาวิทยาลยั      ประธานกรรมการ 
     ๒. รองศาสตราจารย์ประเทือง  ภูมิภัทราคม  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
     ๓. นายโอภาส  เขียววิชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
     ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชยั  หาญกล้า รองอธิการบดี  กรรมการ 
     ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัฤทธ์ิ  เสนกาศ ผู้แทนคณบดี   กรรมการ 
     ๖. หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล        เลขานุการ 
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  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การก าหนดระดับต าแหน่ง
และแต่งตั้งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 

 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๔๓ 

 

มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด อันอยู่ในอ านาจ
หน้าท่ีของสภา 

ระเบียบ/ข้อบังคับ อื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
6 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏ
เทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบดว้ย 
 (1)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี  ประธานกรรมการ 
 (2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  หาญกล้า กรรมการ 
 (3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา  กองสูงเนิน กรรมการ 
 (4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศรี  ตุ่นทอง กรรมการ 
 (5)  อาจารย์ศตพล  มุ่งค้ ากลาง  กรรมการ 
 (6)  อาจารย์จุตริัช  อนุกูล   กรรมการ 
 (7)  อาจารย์ธนชัย  ปฐมรัตน ์  กรรมการ 
 (8)  อาจารย์พิธพร  ไทยภูม ิ   กรรมการ 
 (9)  นายวัชระ  รักษาพล   กรรมการ 
 (10) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ 
2.  แต่งตั้งหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏั
เทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวธิีการได้มาซ่ึง
กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 255๙   

7 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิยาลัยราชภัฏ
เทพสตร ี
 1. แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศรี  ตุ่นทอง เป็นกรรมการ ใน
คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลในมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี แทนคน
เดิมที่พ้นจากต าแหน่ง และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ         
ผู้ซึ่งตนแทน 
 2. มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวทิยาลัย ด าเนินการปรับแก้ไข
รูปแบบการน าเสนอแต่งตั้งกรรมการ กรณีแทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง 
ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั 
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  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏั 
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕7   

8 สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก             
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 
แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง 

6/2561 
15 มิ.ย. 61 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการ
ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 

9 รับหลักการปรับปรุงร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ ...)  พ.ศ. .... และมอบ
มหาวิทยาลัย พิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขรูปแบบ ถ้อยค าให้เหมาะสม
และครอบคลุมข้อกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป 

7/2561 
20 ก.ค. 61 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การ
ก าหนดภาระงานของผู้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย ์ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๔๔ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
10 เห็นชอบในหลักการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบาย (ในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี) และมอบ
มหาวิทยาลยั รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวทิยาลัยไป
พิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 

8/2561 
18 ส.ค. 61 

 

11 เห็นชอบแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

9/2561 
21 ก.ย. 61 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๗  

12 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประกอบด้วย  
 1.  รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง    ประธานกรรมการ 
 2.  รองศาสตราจารย์ประเทือง ภูมิภัทราคม กรรมการ 
 3.  รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์  กรรมการ 
 4.  นายขจร  จิตสุขุมมงคล   กรรมการ 
 5.  รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง  กรรมการ 
 6.  อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ    กรรมการ 
 7.  นางสาวชญานิษฐ์  บุญมี   กรรมการ 
 8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา  กองสูงเนิน  เลขานุการ 
 9.  นายศุภธี  โตสกุล       ผู้ช่วยเลขานุการ 

11/2561 
16 พ.ย. 61 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภฏั   
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

13 เห็นชอบแต่งตั้ งรองอธิการบดี  เป็นกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ ใน
คณะกรรมการชุดต่างๆ ตามที่อธิการบดีตามที่เสนอ ดังนี้ 
 ๑.  แต่งตั้งกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 (๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์   เป็นกรรมการ 
 (๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา กองสูงเนิน   เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
 ๒.  แต่ งตั้ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์   เป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 ๓.  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ เป็นอนุกรรมการฝ่าย
กฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

12/2561 
14 ธ.ค. 61 

 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภฏั             
พ.ศ. 2547 มาตรา 16 
วรรคสอง 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย  

คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภฏั           
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลยั   
ราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. 2557 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภฏั            
เทพสตรี พ.ศ. 2555  

 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๔๕ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด อันอยู่ในอ านาจ
หน้าท่ีของสภา 

ระเบียบ/ข้อบังคับ อื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
13 
(ต่อ) 

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธกีารได้มาซ่ึง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลยั และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2554 

 
 

มาตรา ๑๘ (๑5)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
ตามที่อธิการบดี หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1. รับทราบรายงาน มหาวิทยาลัยไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อที่ดินติดต่อมหาวิทยาลัย            

ราชภัฏเทพสตรี 2  จ านวน 21 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา       
6/2561 

15 มิ.ย. 61 
 

 
 

มาตรา ๑๘ (๑6)  ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกับสถาบันอ่ืน 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
 -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๔๖ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑7)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิได้ระบุ 
ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ อื่นๆ                       
ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 รับทราบรายงานการรับ – จ่ าย  งบประมาณเ งินรายได้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนธันวาคม 2560 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

1/2561 
19 ม.ค. 61 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏั              
เทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
และการเงินของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

2 รับทราบรายงานการรับ – จ่ าย  งบประมาณเ งินรายได้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมกราคม 2561 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2/2561 
28 ก.พ. 61 

3 เห็นชอบเพิ่มจ านวนผู้ช่วยอธิการบดี จากเดิม ๓ อัตรา เพิ่มเป็น ๔ 
อัตรา  ทั้งนี้ ให้ผู้ช่วยอธิการบดีที่เพิ่มใหม่ จ านวน ๑ อัตรา ได้รับ
เงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

3/2561 
16 มี.ค. 61 

 “มาตรา 27 ให้อธิการบดีคนหนึ่ง
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่งและจะให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วย
อธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดีตามจ านวนที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก าหนด เพื่อท า
หน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้” 

4 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ตุลาคม 
๒๕๕9 – กันยายน ๒๕60) 
 ๑. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
(ตุลาคม ๒๕๕9 – กันยายน ๒๕60) ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 ๒. มอบอธิการบดี น าผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไปปรับปรุง และ
พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ๓. มอบคณะกรรมการ รับข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อน าไปพิจารณาประกอบ           
การด าเนินการติดตามในปีถัดไป 

3/2561 
16 มี.ค. 61 

 “มาตรา 50(๒) รายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี
พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย            
ทุกปี” 
 ข้ อ บั ง คั บม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ            
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

5 รับทราบรายงานการรับ – จ่ าย  งบประมาณเ งินรายได้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3/2561   ข้ อบั ง คับมหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ              
เทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
และการเงินของมหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๔๙ 

6 รับทราบรายงานการรับ – จ่ าย  งบประมาณเ งินรายได้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมีนาคม 2561 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

4/2561 
20 เม.ย. 61 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏั          
เทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
และการเงินของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

7 มอบนิติกรของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบอ านาจเรื่องการลาและการเดินทางไปราชการของอธิการบดี
ซึ่งมิได้มีสถานะเป็นข้าราชการ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

5/2561 
18 พ.ค. 61 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
พ.ศ. 2551 มาตรา 65/1 

 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๔๗ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑7)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิได้ระบุ 
ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ อื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
8 รับทราบรายงานการรับ – จ่าย งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย         

ราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนเมษายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

5/2561 
18 พ.ค. 61 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏั   
เทพสตรี ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

9 รับทราบรายงานการรับ – จ่าย งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2561 

6/2561 
15 มิ.ย. 61 

10 เห็นชอบในหลักการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบาย            
(ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี อ าเภอบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี) และมอบมหาวิทยาลัย รบัข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการ
ต่อไป 

8/2561 
18 ส.ค. 61 

 

11 เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การ
ลาและการเดินทางไปราชการของผู้บริหารที่มิได้มีสถานะเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

8/2561 
17 ส.ค. 61 

 พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 
65/1 

12 รับทราบรายงานการรับ – จ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 ปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2561          

8/2561 
17 ส.ค. 61 

 ข้อบั ง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เ ท พ ส ต รี  ว่ า ด้ ว ย ก า ร บ ริ ห า ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ก า ร เ งิ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

13 รับทราบรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 ปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2561 

9/2561 
21 ก.ย. 61 

14 รับทราบรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนกันยายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

11/2561 
16 พ.ย. 61 

 
 
 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๔๘ 

การอนุมัติปริญญาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต 
และปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 
 
 

 
 
 

 

ครั้งที ่ วันที่ประชุม 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1/2561 ๑๙ ม.ค. ๖๑ 158 1 13 - 172 
2/2561 1๖ ก.พ. ๖๑ 658 - 14 1 673 
3/2561 1๖ มี.ค. ๖๑ 66 - 14 - 80 
4/2561 2๗ เม.ย. ๖๑ 73 - - 1 74 
5/2561 ๑๘ พ.ค. ๖๑ 26 160 - - 186 
6/2561 ๑๕ มิ.ย. ๖๑ 445 7 3 - 455 
7/2561 ๒๐ ก.ค. ๖๑ 114 1 48 - 163 
8/2561 1๗ ส.ค. ๖๑ 63 - 4 5 72 
9/2561 2๑ ก.ย. ๖๑ 58 - - - 58 

10/2561 ๑๙ ต.ค. ๖๑ 273 - 25 - 298 
11/2561 1๖ พ.ย. ๖๑ 82 1 1 - 84 
12/2561 2๑ ธ.ค. ๖๑ 76 161 10 - 247 

รวม 2,092 331 ๑๓๒ ๗ 2,562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๑๔๖ 

 

ขอพรคารวะมุทิตาจิต จากนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๑๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๑๔๘ 

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๑๔๙ 

 

ศึกษาข้อมูลทางกายภาพ และการด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนโครงการจัดตั้ง 
ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ณ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ  อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบ์ุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๑๕๐ 

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สัญจร) วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ณ วิทยาเขตสิงห์บุรี อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบ์ุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๑๕๑ 

 

ศึกษาดูงาน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๑๕๒ 

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สัญจร) วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ประมวลภาพกิจกรรมกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๑๕๓ 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และประเมินค่างาน ระดับช านาญงานและช านาญการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์และประเมินค่างานระดับช านาญงาน และช านาญการ" ให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รุ่นที่ 1 (ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑) และ
รุ่นที่ ๒  (ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑) ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ซึ่งจัดโดยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๑๕๔ 

 

บรรยายพิเศษ เร่ือง Education 4.0 : Teaching & Learning in 21st Century 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษนานาชาติ และให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง Education 4.0 : Teaching 
& Learning in 21st Century ให้กับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการได้ร่วมรับฟัง  เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๑๕๕ 

 

 การสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการสัมมนา    
เชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้กับ
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม   
ชั้น ๓ อาคาร ๙๐ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๑๕๖ 

 

 
 การเสวนาหลักการแนวคิดของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล  และรองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยนายโอภาส  เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย  เป็นวิทยากรร่วมการ
เสวนา เรื่องหลักการแนวคิดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ              
ในโครงการพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ให้กับคณะกรรมการปรับปรุง
และพัฒนากฎหมายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย เมื่อวันที่ 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๙๐ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๑๕๗ 

 

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



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๑๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จัดท ำโดย 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร  วชิรปัญญำพงศ์ : รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพองค์กำรและกิจกำร
สภำมหำวิทยำลัย 

นำงสำวพวงเพชร  ศุภกรรม : หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

นำยวัชระ  รักษำพล : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
นำงสำววำสนำ  วงษ์สังข์ : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

321 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 
(อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบด ีชั้น 6) 
ถ.นำรำยณ์มหำรำช ต.ทะเลชุบศร 

อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

036 412 618 

036 412 618 

www.tru.ac.th/council 


