
ค ำน ำ 
 

 รายงานประจ าปีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฉบับนี้  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย  ในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ซ่ึงได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับมติของสภามหาวิทยาลัย 
โดยจ าแนกการด าเนินการของสภามหาวิทยาลัยตามอ านาจหน้าที่  ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้
รวบรวมระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง และประกาศที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบ รวมทั้งกิจกรรมของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ไว้ด้วย 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะช่วยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึง          
ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยน าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  การวางแผนการด าเนินงานที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

 ในนามสภามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หน่วยงานทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกท่านที่ได้
เสียสละ อุทิศตน ทุ่มเทก าลังกายและสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ มุ่งพัฒนาองค์กร
ให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นที่พ่ึงของชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริงสืบไป 

 
 

 
       นายวิชัย  ศรีขวัญ 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 
            หน้า 
 
ค ำน ำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี           ๑ 
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี           ๔ 
ผลกำรด ำเนินงำนสภำมหำวิทยำลัย ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย        ๑๐ 
  การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘ 
  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     ๑๖ 

 
ภำคผนวก 

 ก  การอนุมัติปริญญาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญามหาบัณฑิต    ๕๓ 
  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
 ข  การออกระเบียบ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                ๕๔ 
 ค  การออกข้อบังคับ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                                       ๖๖ 
 ง  การออกประกาศ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                 ๙๘         
 จ  การออกค าสั่ง โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             ๑๑๙         
 ฉ ประมวลภาพการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒              ๑๓๑          
 ช ประมวลภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒          ๑๓๖ 
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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  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีปัจจุบัน 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังนี้ 
               “มาตรา ๗  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพ่ือความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน  มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประ โยชน์จาก
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 
 
ปรัชญา      นต  ถิ ปญ ญา สมา อาภา (แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี) 
 
ปณิธาน      สร้างคนดี  มีปัญญา  พัฒนาท้องถิ่น 
 
สีประจ้ามหาวิทยาลัย กรมท่า – เขียว 
 
ดอกไม้ประจ้ามหาวิทยาลัย     ดอกหางนกยูง 
  
วิสัยทัศน์ 
 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ่นในเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 
 
พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 ๒. ผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 
 ๓. ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างโอกาส             
การเรียนรู้ 
 ๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ 
 ๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ม  (มืออาชีพ) 
 ร  (รักษ์ท้องถิ่น) 
 ท  (ทันสมัย) 
 
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 
 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 และเครือข่ายทางวิชาชีพในจังหวัด
ลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี เพ่ือผนึกก าลังกันท าหน้าที่องค์การภาครัฐที่ดี สร้างความสุข ความเจริญให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที ่
       ยุทธศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีได้มาตรฐาน ด้วยการสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ด้วยการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน โดยยึดกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เป็นแนวทางในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี ไว้ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตและพัฒนาครู 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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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.เฉลิมชัย  ผู้พัฒน์      รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง     นางดวงสมร วรฤทธิ์      นายธนาคม  จงจิระ 

 

 

 

 

 
          นายปราโมทย์ โชติมงคล    นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล       ดร.สมชาย  ฟ้อนร้าดี       
                                                                                 
 
 

 

 
                           รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง        รศ.วรวุฒิ  เทพทอง         
 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
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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 

ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
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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 

ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
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การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   
 ๑. ในรอบปีพุทธศักราช 2562 สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ตลอดจนที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง โดยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑1/๒๕61 วันที่ 16 
พฤศจิกายน ๒๕61 เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ด าเนินการ
ประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 
 ๑.๑  วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
       ไดด้ าเนินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ 
ที่จัดประชุมแตล่ะครั้ง ดังรายละเอียดในตาราง 
 

ครั้งท่ี 
ปฏิทินการประชมุที่จัดไว้ล่วงหน้า การจัดประชุมจริง 

หมายเหตุ 
วัน/เวลา สถานที ่ วัน/เวลา สถานที ่

1/2562 18 มกราคม ๒๕62 /  
13.30 น. 
 

ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ปี  
มรภ.เทพสตร ี

18 มกราคม ๒๕62 /  
13.30 น. 
 

ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ป ี 
มรภ.เทพสตร ี

 

2/2562 15 กุมภาพันธ์ ๒๕62 /  
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ป ี 
มรภ.เทพสตร ี

15 กุมภาพันธ ์๒๕62 /  
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ป ี 
มรภ.เทพสตร ี

 

3/2562 15 มีนาคม ๒๕62 /  
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ป ี 
มรภ.เทพสตร ี

15 มีนาคม ๒๕62 /  
13.30 น. 

ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑  
อาคารเฉลิม         
พระเกียรติ             
๘๐ พรรษาฯ 
มรภ.เทพสตร ี

 

4/2562 
 

- - 25 มีนาคม ๒๕62 /  
09.00 น. 

ห้องประชุมวิจิตร
ภาคียสถาน             
จ.นนทบุร ี

กรณีพิเศษ 

5/2562 19 เมษายน ๒๕62 / 
13.30 น. 

ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑  
อาคารเฉลิม            
พระเกียรติ              
๘๐ พรรษาฯ  
มรภ.เทพสตร ี

19 เมษายน ๒๕62 / 
13.30 น. 

ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑  
อาคารเฉลิม            
พระเกียรติ              
๘๐ พรรษาฯ  
มรภ.เทพสตร ี

 

6/2562 24 พฤษภาคม ๒๕62 /  
13.30 น. 

ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑  
อาคารเฉลิม            
พระเกียรติ              
๘๐ พรรษาฯ  
มรภ.เทพสตร ี

24 พฤษภาคม ๒๕62 /  
13.30 น. 

ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑  
อาคารเฉลิม           
พระเกียรติ              
๘๐ พรรษาฯ  
มรภ.เทพสตร ี

 

 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า   ๑๑ 

 

 

ครั้งท่ี 
ปฏิทินการประชมุที่จัดไว้ล่วงหน้า การจัดประชุมจริง 

หมายเหตุ 
วัน/เวลา สถานที ่ วัน/เวลา สถานที ่

7/2562 21 มิถุนายน ๒๕62 /  
13.30 น. 

ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑  
อาคารเฉลิม           
พระเกียรติ ๘๐ 
พรรษาฯ  
มรภ.เทพสตร ี

21 มิถุนายน ๒๕62 /  
13.30 น. 

ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑  
อาคารเฉลิม          
พระเกียรติ               
๘๐ พรรษาฯ 
มรภ.เทพสตร ี

 

8/2562 19 กรกฎาคม ๒๕62 /  
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ป ี 
มรภ.เทพสตร ี

19 กรกฎาคม ๒๕62 /  
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคาร 90 ป ี 
มรภ.เทพสตร ี

 

9/2562 16 สิงหาคม ๒๕62 /  
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6  
อาคารส านักงาน
อธิการบดี  
มรภ.เทพสตร ี

16 สิงหาคม ๒๕62 /  
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6  
อาคารส านักงาน
อธิการบดี  
มรภ.เทพสตร ี

 

10/2562 20 กันยายน ๒๕62 /  
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6  
อาคารส านักงาน
อธิการบดี  
มรภ.เทพสตร ี

21 กันยายน ๒๕62 /  
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6  
อาคารส านักงาน
อธิการบดี  
มรภ.เทพสตร ี

 

11/2562 18 ตลุาคม ๒๕62 /  
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6  
อาคารส านักงาน
อธิการบดี  
มรภ.เทพสตร ี

18 ตุลาคม ๒๕62 / 
13.30 น. 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ช้ัน 4 
อาคารอนุสรณ์ 
100 ปี การฝึกหัด
ครูไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนคร กรุงเทพฯ 

 

12/2562 15 พฤศจิกายน ๒๕62 / 
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6  
อาคารส านักงาน
อธิการบดี  
มรภ.เทพสตร ี

15 พฤศจิกายน ๒๕62 / 
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6  
อาคารส านักงาน
อธิการบดี  
มรภ.เทพสตร ี

 

13/2562 20 ธันวาคม ๒๕62 /  
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6  
อาคารส านักงาน
อธิการบดี  
มรภ.เทพสตร ี

20 ธันวาคม ๒๕62 /  
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6  
อาคารส านักงาน
อธิการบดี  
มรภ.เทพสตร ี

 

ก าหนดการประชุมในรอบป ี จ านวน 12 ครั้ง   
จัดประชุมได้จริง  จ านวน ๑๓ ครั้ง โดยประชุมตามที่ก าหนด ๑๒ ครั้ง และประชุมกรณีพิเศษ ๑ ครั้ง 
มีการเปลี่ยนแปลง วันประชุม         1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ      8.33  (จากทีไ่ด้จัดประชมุจริง) 
มีการเปลี่ยนแปลง เวลาประชมุ         - คิดเป็นร้อยละ       - (จากทีไ่ด้จัดประชมุจริง) 
มีการเปลี่ยนแปลง สถานที่ ประชุม      2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ    ๑6.66 (จากทีไ่ด้จัดประชมุจริง) 

 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า   ๑๒  

 

 
๑.๒ จ านวนผู้มาประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี เดือน 
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวม 
จ านวน
ทั้งหมด 

มา
ประชุม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ทั้งหมด 

มา
ประชุม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ทั้งหมด 

มา
ประชุม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1/2562 มกราคม 10 8 80.00 10 10 100.00 20 18 90.00 
2/2562 กุมภาพันธ ์ 10 8 80.00 10 9 90.00 20 17 85.00 
3/2562 มีนาคม 10 5 50.00 10 10 100.00 20 15 75.00 
4/2562 

(กรณีพเิศษ) 
มีนาคม 

11 10 90.91 10 5 50.00 21 15 71.43 

5/2562 เมษายน 11 10 90.91 10 10 100.00 21 20 95.24 
6/2562 พฤษภาคม 11 10 90.91 10 10 100.00 21 20 95.24 

7/2562 มิถุนายน 11 10 90.91 10 10 100.00 21 20 95.24 
8/2562 กรกฎาคม 11 9 81.8๒ 10 10 100.00 21 19 90.48 
9/2562 สิงหาคม 11 10 90.91 10 10 100.00 21 20 95.24 
10/2562 กันยายน 11 9 81.82 10 10 100.00 21 19 90.48 
11/2562 ตุลาคม 11 9 81.82 10 10 100.00 21 19 90.48 
12/2562 พฤศจิกายน 11 9 81.82 10 9 90.00 21 18 85.71 
13/2562 ธันวาคม 11 9 81.82 10 10 100.00 21 19 90.48 

รวมเฉลี่ย 11 8.92 82.59 10 9.46 94.62 21 18.38 88.46 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑.๓  ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้ง 
 

ครั้งท่ี วันที่ สถานที ่
เวลาในการประชมุ 

หมายเหตุ เวลาเริ่ม
ประชุม 

เวลาเลิก
ประชุม 

เวลาที่ใช้
ประชุม 

1/2562 18 มกราคม ๒๕62 ห้องประชุม ช้ัน 9 อาคาร 90 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

13.30 น. 16.30 น. 3 ช่ัวโมง  

2/2562 15 กุมภาพันธ ์๒๕62 ห้องประชุม ช้ัน 9 อาคาร 90 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

13.30 น. 17.25 น. 3 ช่ัวโมง  
55 นาท ี

 

3/2562 15 มีนาคม ๒๕62 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑           
ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษาฯ 

13.30 น. 17.05 น. 3 ช่ัวโมง  
35 นาท ี

 

4/2562 
 

25 มีนาคม ๒๕62 ห้องประชุมวิจิตรภาคียสถาน จ.นนทบุรี 09.00 น. 10.30 น. 1 ช่ัวโมง 
30 นาท ี

(กรณีพิเศษ) 

5/2562 19 เมษายน ๒๕62 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน 3 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

13.30 น. 16.30 น. 3 ช่ัวโมง  

6/2562 24 พฤษภาคม ๒๕62 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

13.30 น. 16.15 น. 2 ช่ัวโมง  
45 นาท ี

 

7/2562 21 มิถุนายน ๒๕62 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

13.30 น. 17.20 น. 3 ช่ัวโมง  
50 นาท ี

 

8/2562 19 กรกฎาคม ๒๕62 ห้องประชุม ช้ัน 9 อาคาร 90 ปี  13.30 น. 15.40 น. 2 ช่ัวโมง  
10 นาท ี

 

9/2562 16 สิงหาคม ๒๕62 ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารส านักงาน
อธิการบดี  

13.30 น. 17.25 น. 3 ช่ัวโมง 
55 นาท ี

 

10/2562 21 กันยายน ๒๕62 ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารส านักงาน
อธิการบดี 

13.30 น. 16.15 น. 2 ช่ัวโมง 
45 นาท ี

 

11/2562 18 ตลุาคม ๒๕62  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 4  
อาคารอนุสรณ์ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 

13.30 น. 16.10 น. 2 ช่ัวโมง 
40 นาท ี

 

12/2562 15 พฤศจิกายน ๒๕62 ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารส านักงาน
อธิการบดี 

13.30 น. 16.45 น. 3 ช่ัวโมง 
15 นาท ี

 

13/2562 20 ธันวาคม ๒๕62 ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารส านักงาน
อธิการบดี 

13.30 น. 16.35 น. 3 ช่ัวโมง  
5 นาท ี

 

รวมประชุม  ๑3 ครั้ง  ใช้เวลาในการประชุมเฉลี่ย ๓ ชม. ๑ นาที  
      

จากตารางสรุปได้ว่า  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง  
สภามหาวิทยาลัยได้เริ่มประชุมตรงตามเวลาที่ก าหนดทุกครั้ง 

 ส าหรับเวลาที่ใช้ในการประชุมโดยเฉลี่ย คือ ๓ ชั่วโมง ๑ นาที ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประชุมที่มี
ประสิทธิภาพ แม้ว่าเป็นการประชุมที่มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ไม่ควรเกินครั้งละ ๒ ชั่วโมง เนื่องด้วย              
มีวาระพิจารณามากพอสมควร  ส าหรับการประชุมที่ใช้เวลาน้อยที่สุด เป็นการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๒                
(กรณีพิเศษ) ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที และมากที่สุดเป็นการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
ใช้เวลา ๓ ชั่วโมง ๕๕ นาท ี       



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

เรื่องท่ีด ำเนินกำร ครั้งท่ี 
1/๖๒ 

ครั้งท่ี 
2/๖๒ 

ครั้งท่ี 
3/๖๒ 

ครั้งท่ี 
4/๖๒ 
(พิเศษ) 

ครั้งท่ี 
5/๖๒ 

ครั้งท่ี 
6/๖๒ 

ครั้งท่ี 
7/๖๒ 

ครั้งท่ี 
8/๖๒ 

ครั้งท่ี 
9/๖๒ 

ครั้งท่ี 
10/๖๒ 

ครั้งท่ี 
11/๖๒ 

ครั้งท่ี 
12/๖๒ 

ครั้งท่ี 
1๓/๖๒ 

รวม 

๑. ก ำหนดนโยบำย และอนุมัติแผนพัฒนำของ
มหำวิทยำลยั 

2 6 3 - 2 3 4 4 1 1 4 7 2 39 

  ๑.๑ กำรจดักำรศึกษำวิชำกำรและวิชำชีพช้ันสูง - - - - - - 1 1 1 - 1 - 1 5 
  ๑.๒ กำรวิจยั -    1  1 1 1 - 1 1 2 8 
  ๑.๓  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแกส่ังคม - - - - - - - - - - - - - - 
  ๑.๔ กำรผลติครูและส่งเสริมวิทยฐำนะคร ู - - - - - - - - - - - - - - 
  ๑.๕ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม - - - - - - - - - - - - - - 
  ๑.๖ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำต ิ - - - - - - - - - - - - - - 
๒. ออกกฎ ระเบียบ ประกำศ และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย  - - - - - - - - - - - - - - 
  ๒.๑  ด้ำนวิชำกำร  - - - - - - - - - - - - - - 
  ๒.๒  ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 2 - - - 1 - - - - - - - - 3 
  ๒.๓  ด้ำนอื่น ๆ  - - - - - - 2 - - 1 1 1 1 6 
๓. ก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรประกันคณุภำพ ฯ  
กำรเปิดสอน และกำรตดิตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

1 - 1 - 1 1 - 1 3 - - - 1 9 

๔. อนุมัติให้ปริญญำ  และประกำศนียบัตร ฯ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
๕. พิจำรณำกำรจัดตั้ง กำรรวม กำรยุบเลิก ส่วนรำชกำร 
    หรือหน่วยงำน ฯ 

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

 
  
 
 

รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 

หน้า ๑๔ 



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

เรื่องท่ีด ำเนินกำร ครั้งท่ี 
1/๖๒ 

ครั้งท่ี 
2/๖๒ 

ครั้งท่ี 
3/๖๒ 

ครั้งท่ี 
4/๖๒ 
(พิเศษ) 

ครั้งท่ี 
5/๖๒ 

ครั้งท่ี 
6/๖๒ 

ครั้งท่ี 
7/๖๒ 

ครั้งท่ี 
8/๖๒ 

ครั้งท่ี 
9/๖๒ 

ครั้งท่ี 
10/๖๒ 

ครั้งท่ี 
11/๖๒ 

ครั้งท่ี 
12/๖๒ 

ครั้งท่ี 
1๓/๖๒ 

รวม 

๖. อนุมัติกำรรับสถำบันกำรศึกษำเข้ำสมทบ / ยกเลิก - - - - - - - - - - - - - - 
๗. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรกำรศึกษำ 4 5 4 - - - 3   1 1 1 6 25 
๘.พิจำรณำเสนอช่ือเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ 
แต่งตั้ง และถอดถอนนำยกสภำฯ กรรมกำรสภำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิกำรบดี ศำสตรำจำรย์ฯ 

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

๙. แต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหำร/ผู้ด ำรงต ำแหน่ง
วิชำกำร 

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

๑๐.แต่งตั้งและถอดถอนประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรส่งเสรมิกิจกำรมหำวิทยำลัย 

- - 1 - - - - 1 - - - - - 2 

๑๑. อนุมตัิงบประมำณรำยจำ่ยจำกเงินรำยได ้ฯ - 1 1 - - - 1 - - - - 3 - 6 
๑๒. ออกระเบียบ/ข้อบังคับต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรเงิน ฯ - - - - - - - - 1 - 1 - - 2 
๑๓. พิจำรณำด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคล 

- - 2 - - 1 2 - - 3 2 1 2 13 

๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร ฯ 1 2 1 - - 3 - 1 2 - - 1 1 12 
๑๕. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กิจกำรของมหำวิทยำลยั 

- 1 - - 1 - - - 1 - - - 1 4 

๑๖. ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหำวิธีกำรเพื่อพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัย กำรปฏิบัติพันธกิจ
ร่วมกับสถำบันอื่น ฯ 

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

๑๗. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น เกี่ยวกับกิจกำรมหำวิทยำลัย 1 - - - 1 1 1 2 2 1 1 2 1 13 
 
 

รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 

หน้า ๑๕ 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๑๖ 

 

การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่สภามหาวทิยาลัย 
ตามมาตราที่ ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

 
 
 
 
 

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

1 รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 

1/2562 
18 มกราคม 2562 

 

2 รับทราบการก าหนดกรอบงานและกรอบวงเงินโครงการตามยุทธศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563              

1/2562 
18 มกราคม 2562 

 

3 วินิจฉัยว่า นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ยังคงมีสถานภาพ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อไป 

2/2562 
15 กุมภาพันธ์ 2562 

 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย             
พ.ศ. 2561 

4 เห็นชอบสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตาม             
พระบรมราโชบาย ณ พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ในอ าเภอบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรีในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2/2562 
15 กุมภาพันธ์ 2562 

 

 เกณฑ์และวิธกีาร 
ในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั      
เทพสตรี ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕6๒ (1 ตุลาคม 
256๑ – 30 กันยายน 
256๒) 

5 รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่
สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2562 

2/2562 
15 กุมภาพันธ ์2562 

 

6 รับทราบการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ยกเลิก การก าหนดให้
ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาใน
สังกัดรัฐ ตามข้อ ๔(๗) 7.10.6 มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตาม
มาตรา 102 พ.ศ. 2561   

2/2562 
15 กุมภาพันธ ์2562 

 

๗ รับทราบหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที ่                                          
ศธ 0509(5).13/385 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2562 เรื่อง การเสนอขอ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

2/2562 
15 กุมภาพันธ ์2562 

 

๘ รับทราบรายงานการพิจารณาเพิ่มอัตราก าลังสายวิชาการประจ าคณะ               
ครุศาสตร์ จ านวน 9 อัตรา 

2/2562 
15 กุมภาพันธ ์2562 

 

๙ เห็นชอบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ครั้งท่ี 2) 

3/2562 
15 มีนาคม 2562 

 

๑๐ เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการ  สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการต่อไป 

3/2562 
15 มีนาคม 2562 

 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๑๗ 

 

 
มาตรา ๑๘  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข้อบังคับ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
11 รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่

สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562                

3/2562 
15 มีนาคม 2562 

 

12 รับทราบรายงานผลด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2561 และมอบ
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 

5/2562 
19 เมษายน 2562 

 

13 รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่
สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 

5/2562 
19 เมษายน 2562 

 

14 เห็นชอบเลือก นายปราโมทย์ โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าท่ีอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

6/2562 
24 พฤษภาคม 2562 

 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗   

15 เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการรับสมัครนักศึกษาพิการ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี               
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  

6/2562 
24 พฤษภาคม 2562 

 ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี เรื่อง ข้อก าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย ลงวันที่                  
2 พฤษภาคม 2562 

16 เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไข การรับสมัครนักศึกษาพิการ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี            
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

6/2562 
24 พฤษภาคม 2562 

 ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี เรื่อง ข้อก าหนด 
หลักเกณฑ ์วิธีการ และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 2 
พฤษภาคม 2562 

17 รับทราบรายงานการติ ดตามผลการด า เนินงานตามแผนบริหาร             
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562 รอบ                  
6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562) และมอบ
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 

7/2562 
21 มิถุนายน 2562 

 

18 รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่
สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562               

7/2562 
21 มิถุนายน 2562 

 

๑๙ รับทราบพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 และมอบมหาวิทยาลัย 
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัยและส่วนที่
ด าเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา               
พ.ศ. 2562 หากพบปัญหา อุปสรรค ให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ 

7/2562 
21 มิถุนายน 2562 

 

๒๐ รับทราบรายงานประจ าปี 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 7/2562 
21 มิถุนายน 2562 

 

 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๑๘ 

 

 
มาตรา ๑๘  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข้อบังคับ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๒๑ รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่

สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งท่ี 7/2562  เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2562   

8/2562 
19 กรกฎาคม 2562 

 

๒๒ รับทราบหนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0509(2).3/
ว (2) เรื่ อง แนวทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและกรณีถูกกล่าวหา 
หรือถูกด าเนินคดีอาญา คดีเเพ่ง และคดีปกครอง ลงวันที่ 24 มกราคม 
2562 และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางคุ้มครองและให้ความ
ช่วยเหลือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าที่ในฐานะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไปด้วย 

8/2562 
19 กรกฎาคม 2562 

 

๒๓ รับทราบการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 8/2562 
19 กรกฎาคม 2562 

 

๒๔ เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (1 ตุลาคม ๒๕61 
– 31 มีนาคม 2562) มอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 

9/2562 
16 สิงหาคม 2562 

 พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ             
พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา 50 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเทพสตรี  ว่ าด้วย
คณะกรรมการ ติ ดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
งาน ขอ งม หาวิ ทย าลั ย           
ร า ชภั ฏ เทพสตรี  พ . ศ . 
๒๕๖๒ 

๒๕ รับทราบรายงานสรุปผลการด า เนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี  ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
2562 

10/2562 
21 กันยายน 2562 

 

๒๖ รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562          

11/2562 
18 ตุลาคม 2562 

 

๒๗ เรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
   1. รับทราบ เรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 2. มอบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้พิจารณาค าร้องทุกข์ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา 
 3. มอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ การสั่งพัก
ราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2551 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

11/2562 
18 ตุลาคม 2562 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย            
การด าเนินการทางวินัย  
การสอบสวนพิ จ ารณา          
ก ารลง โทษ ก ารสั่ งพั ก
ราชการ การสั่งให้ออกจาก
ร า ช ก า ร ไ ว้ ก่ อ น  ก า ร
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2551 

 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๑๙ 

 

 
มาตรา ๑๘  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข้อบังคับ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๒๘ รับทราบค าสั่งศาลปกครองสูงสุด สรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวน

คดีหมายเลขด าที่ อบ.๓๗๑/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๒๕๒๕๖๒ 
 1. รับทราบค าสั่งศาลปกครองสูงสุด สรุปข้อเท็จจริงของตุลาการ
เจ้าของส านวน คดีหมายเลขด าที่ อบ.๓๗๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม 
๒๕๒๕๒๕๖๒ และผลการด าเนินการของคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ด าเนินการในศาลปกครอง ในการยื่นค าแถลงต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันท่ี 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๕๒๕๖๒ 
 2. มอบมหาวิทยาลัยติดตามข้อมูลว่าคู่กรณีได้มีการยื่นแถลงต่อศาล
ขอให้มีการนั่งพิจารณาคดีหรือไม่ หากมี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
มอบอ านาจให้นายโอภาส เขียววิชัย และนายศุภธี โตสกุล ไปร่วมนั่งฟัง
พิจารณาคดี 

11/2562 
18 ตุลาคม 2562 

 

๒๙ รั บทร าบแนวทา งกา รจั ดท า ป ระมวลจริ ย ธร รมของนายกสภา
สถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน 
 1. รับทราบแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรมของนายกสภา
สถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน 
 2. มอบมหาวิทยาลัยมีหนังสือราชการหารือคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กุมภาพันธ์อ.) เกี่ยวกับการจัดท าประมวล
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๖๒ 
 3. มอบมหาวิทยาลัยจัดท าระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครอง
และให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรณีถูกกล่าวหา หรือถูก
ด าเนินคดีอาญา คดีเเพ่ง และคดีปกครอง รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

11/2562 
18 ตุลาคม 2562 

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

๓๐ รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562          

12/2562 
15 พฤศจิกายน 2562 

 

๓๑ เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สิน              
และรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

12/2562 
15 พฤศจิกายน 2562 

 ระเบียบมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี  ว่ าด้ วย            
การด าเนินการจัดหา จัดสรร 
รายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๒ เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕63 ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

12/2562 
15 พฤศจิกายน 2562 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพ
สตรี พ.ศ. 2562 

 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๒๐ 

 

 
มาตรา ๑๘  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข้อบังคับ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๓๓ เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากข้าราชการหรือพนักงาน

สายสนับสนุน และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งท่ีว่าง ดังนี้ 
 1. แต่งตั้ ง นายศุภธี  โตสกุล เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์                 
จากข้าราชการหรือพนักงาน สายสนับสนุน 
 2. แต่งตั้ง นางสาวปรารถนา อนุวงศ์ ต าแหน่งนิติกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่าก าหนดเวลาที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน 

12/2562 
15 พฤศจิกายน 2562 

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

๓๔ รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

12/2562 
15 พฤศจิกายน 2562 

 

๓๕ รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

12/2562 
15 พฤศจิกายน 2562 

 

๓๖ รับทราบประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2562 

12/2562 
15 พฤศจิกายน 2562 

 

๓๗ รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งท่ี 12/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562          

13/2562 
16 ธันวาคม 2562 

 

 รับทราบโครงการเพื่อพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย 
(Reinventing university system) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 

13/2562 
16 ธันวาคม 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๒๑ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย          
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2565 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
5/2562 

19 เมษายน 2562 
 

2 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน) 
 ๑. เห็นชอบอนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. 2561 – 2565  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 ๒. ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย และพระราโชบายพร้อมกับปัญหาและอุปสรรค ต่อสภา
มหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ ทุก 2 เดือน 

7/2562 
21 มิถุนายน 2562 

 

3 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ๑. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบ            
การด าเนินการต่อไป 
 ๒. ให้ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน ด าเนินการโดยเห็นชอบให้มีคณะกรรมการปรับปรุง
นโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
  (๑)  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธาน  
 (2)  ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  เป็นรองประธาน 
 (3)  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 
 (4)  ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เป็นกรรมการ            
 (5)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เป็นกรรมการ 
 (6)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  จ านวน
หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (7)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย์ประจ า  
จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (8)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นกรรมการ 
 (9)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  
 (10)  ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (๖) และ (๗) ให้เลือกกันเอง        

8/2562 
19 กรกฎาคม 2562 

 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๒๒ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย          
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๔ พิจารณา (ร่าง) นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ              

เทพสตรี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 1. เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 
2563 – 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามความเห็นของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
 2. มอบอธิการบดีน านโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  (พ.ศ. 2563 – 2565) ไปพิจารณาด าเนินการปรับ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

9/2562 
16 สิงหาคม 2562 

 

๕ เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 
๒๕๒๕๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

9/2562 
16 สิงหาคม 2562 

 

๖ อนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

11/2562 
18 ตลุาคม 2562 

 

7 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

11/2562 
18 ตลุาคม 2562 

 

8 อนุมัติแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ประจ าปีการศึกษา 2562 – 
2566 

12/2562 
15 พฤศจิกายน 2562 

 

9 อนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเดิมจ านวน 30 คน เป็นจ านวน 
60 คน โดยแยกเป็น 2 หมู่เรียน ดังนี้ 
 1. แขนงวิชาดนตรีไทย  1 หมู่เรียน  จ านวน 30 คน 
 2. แขนงวิชาดนตรีตะวันตก 1 หมู่เรียน  จ านวน 30 คน 

13/2562 
16 ธันวาคม 2562 

 

๑๐ อนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ในภาคการศึกษาที่ 1 
และ ภาคการศึกษาที่  2 ในปีการศึกษา 2562 - 2565 จากเดิม                   
ภาคการศึกษาละ 40 คน เป็น ภาคการศึกษาละ 80 คน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

13/2562 
16 ธันวาคม 2562 

 

๑๑ เห็นชอบทบทวนนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี (พ.ศ. 2563 – 2565) และให้ด าเนินการปรับแก้ไขประกาศฯ 
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

13/2562 
16 ธันวาคม 2562 

 

 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๒๓ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการ
ใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน 
เป็นเรื่องๆ ก็ได้ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภา

มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 (1) เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และมอบ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปรับแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 (2) ประเด็นการนิยามความหมาย “ผู้มีส่วนได้เสีย” มอบฝ่าย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รวบรวมข้อมูลตัวอย่างและรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยทราบ 

1/2562 
18 มกราคม 2562 

 พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 “มาตรา 19 การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้
เป็ นไปตามข้อบั งคับของ
มหาวิทยาลัย” 

2 เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 โดยมอบรองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบก่อนเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

1/2562 
18 มกราคม 2562 

 

3 เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับและ
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๖๒ โดย
มอบรองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

1/2562 
18 มกราคม 2562 

 

4 เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเบิกจ่าย เงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2562 

3/2562 
15 มีนาคม 2562 

 ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วย 
การจ่ ายเงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่งวิชาการ 
ส า ห รั บ พ นั ก ง า น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ             
เทพสตรี พ.ศ. 2555 

5 เห็นชอบในหลักการ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
 2. ปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 
 3. ทบทวนโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ โดยให้สอดคล้องกับการก าหนด
ภาระหน้าที่  ของงาน (Job description) ของแต่ละส่วนงาน  
 4. จัดท าตารางเปรียบเทียบการแบ่งส่วนราชการภายใน ระหว่างส่วน
ราชการเดิม กับส่วนราชการใหม่ 

5/2562 
19 เมษายน 2562 

 พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 มาตรา 11  

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๒๔ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน เป็น
เรื่องๆ ก็ได้ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
6 ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขอก าหนดนโยบายของ

มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 1. เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเขา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย โดยมอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขประกาศตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัย ลงนามในประกาศต่อไป 
 2. เห็นชอบให้เพิ่มประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2561 – 
2565) ด้านนักศึกษา ดังนี้ “มีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
ในสัดส่วนหรือจ านวนท่ีเหมาะสม โดยให้ค านึงถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัย
ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ” และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลง
นามในประกาศต่อไป 

5/2562 
19 เมษายน 2562 

 ระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับ
อุดม ศึกษาส าหรับคน
พิการ พ.ศ. 2552 
 ประกาศส านัก งาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา เรื่ อ ง  แนว
ทางการส่งเสริมการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ อุ ด ม 
ศึกษาส าหรับคนพิการ  
ลงวั นที่  13  มกราคม 
2553 

7 รับทราบการขอถอนระเบียบวาระที่ 4.4 พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... 

6/2562 
24 พฤษภาคม 2562 

 

8 เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
โดยให้ปรับแก้ไขตามความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในข้อบังคับต่อไป 

7/2562 
21 มิถุนายน 2562 

 

 

9 เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์                    
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 โดยให้ปรับแก้
ไขตามความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามในข้อบังคับต่อไป 

7/2562 
21 มิถุนายน 2562 

 

 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547                   

10 เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย ค่าธรรมเนียม
การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 และมอบมหาวิทยาลัย
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 

8/2562 
19 กรกฎาคม ๒562 

 

11 เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย การเก็บเงินค่า
บ ารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕ โดยปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

9/2562 
16 สิงหาคม 2562 

 

๑๒ เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์
การเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี  โดยปรับลดจ านวนองค์ประกอบของกรรมการตามข้อ ๑ (๓) 
จากเดิมจ านวน ๓ คน ลดลงเหลือ ๒ คน ทั้งนี้ การออกประกาศ ให้อ้างถึง
หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ที่ อว ๐๒๒๗.๑/ว ๒๘๗               
ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖2 ด้วย 

9/2562 
16 สิงหาคม 2562 

 ป ร ะ ก า ศส ภ า ม ห า 
วิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เร่ือง หลักเกณฑ์การเลือก
ผู้แทนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ของ
มห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ          
เ ท พ สต รี ล ง วั น ที่  1 0 
พฤษภาคม 2562 ข้อ 4 
วรรคสอง 

 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๒๕ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน เป็น
เรื่องๆ ก็ได้ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
13 มอบเลขานุการด าเนินการปรับแก้ไขร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             

เทพสตรี  ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยน า
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการ 

9/2562 
16 สิงหาคม 2562 

 

14 เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อน าไปแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์
พิเศษให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ 
และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... 
 

10/2562 
21 กันยายน 2562 

 พระราชบัญญัติ มหา 
วิ ทย าลั ย ร าช ภั ฏ  พ .ศ . 
2547 มาตรา 52 วรรค
สาม 

15 เห็นชอบในหลักการร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ 
การสั่งให้ออกจากราชการ ไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ... โดยมอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พิจารณาทบทวน และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

11/2562 
18 ตลุาคม 2562 

 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ า ร า ชกา รพล เรื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ห นั ง สื อ ส า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๙๒(๑)
๑.๑๕/ว๕๘๙ ลงวันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การ
ด า เ นิ น ก า ร ท า ง วิ นั ย           
แก่ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย การ
สอบสวนพิจารณา การ
ลงโทษ การสั่งพักราชการ 
การสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน การอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 

16 เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการ 
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

12/2562 
15 พฤศจิกายน 2562 

 พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม  พ.ศ. 
2562  
 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ า ร า ชกา รพล เรื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๒๖ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน เป็น
เรื่องๆ ก็ได้ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
17 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การก าหนดบัญชีเงินเดือน          

ขั้นต่ า ข้ันสูง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี พ.ศ. .... 
 1. เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การ
ก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ า ขั้นสูง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยตัดความในข้อ ๕ วรรคหนึ่ง
ออก ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 2. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินภาครัฐ ฉบับใหม่ 
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

13/2562 
16 ธันวาคม 2562 

 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ า ร า ชกา รพล เรื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2551 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 

 
 

มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
2/2562 

15 กุมภาพันธ ์2562 
 

2 เห็นชอบ ระบบ กลไก องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 
2561 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

2/2562 
15 กุมภาพันธ์ 2562 

 

3 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2565 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

5/2562 
19 เมษายน 2562 

 

๔ การขอรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพิ่มเติม 
 1. อนุมัติให้ขยายแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากแผนการรับเดิม จ านวน 40 คน เป็น
จ านวน 50 คน 
 2. อนุมัติให้ขยายการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ใน               
6 สาขาวิชา ตามจ านวน ที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 
 (1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์จ านวน 
51 คน 
  (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย จ านวน 43 คน 
  (3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม จ านวน 57 คน 
  (4) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
จ านวน 42 คน 
  (5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบริหาร
ทรพัยากรมนุษย์ จ านวน 51 คน 
  (6) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี จ านวน  
80 คน  

7/2562 
21 มิถุนายน 2562 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๒๗ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๓ 

(ต่อ) 
     3. เห็นชอบให้สัตยาบันการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับเข้าศึกษาแล้ว  ได้
รายงานตัวและช าระเงินของนักศึกษาแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

  

4      อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค
พิเศษ (กศ.บป.) ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2565 ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และคณะวิทยาการจัดการ ตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยเสนอ ทั้ งนี้  
มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษา เพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละ ๑๐ จากแผนการ
รับนักศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

8/2562 
19 กรกฎาคม 2562 

 

5 การขอรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพิ่มเติม 
 1. อนุมัติให้ขยายแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากแผนการรับเดิม จ านวน 40 คน เป็น
จ านวน 50 คน 
 2. อนุมัติให้ขยายการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ใน 6 
สาขาวิชา ตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 
 (1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ จ านวน 
51 คน 
 (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย จ านวน 43 คน 
 (3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม จ านวน 57 คน 
 (4) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
จ านวน 42 คน 
 (5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 51 คน 
 (6) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี จ านวน 80 
คน 
 3. เห็นชอบให้สัตยาบันการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับเข้าศึกษาแล้ว ได้
รายงานตัวและช าระเงินของนักศึกษาแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

7/2562 
21 มิถุนายน 2562 

 

6 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2565 ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
คณะวิทยาการจัดการ ตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยเสนอ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
สามารถรับนักศึกษา  เพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละ ๑๐ จากแผนการรับนักศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

8/2562 
19 กรกฎาคม 2562 

 

 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๒๘ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
7 รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี
การศึกษา 2561 และให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

9/2562 
16 สิงหาคม 2562 

 พระราชบัญญัติ ก า ร
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
มาตรา 62 และมาตรา 63 

8 พิจารณาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี 
 1. เห็นชอบเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน  
 2. เห็นชอบมาตรฐานการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 3. เห็นชอบค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ปีการศึกษา 2562   
 ทั้งนี้ ให้น าข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการต่อไป 

9/2562 
16 สิงหาคม 2562 

 พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
มาตรา 62 

9 เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๖ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

9/2562 
16 สิงหาคม 2562 

 

10 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2561 
 1. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561  
  2. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
เพื่อน าไปพิจารณาก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ผ่านระบบ CHE QA Online ต่อไป 

10/2562  
21 กันยายน 2562 

 พระราชบัญญัต ิ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

11 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

11/2562 
18 ตลุาคม 2562 

 

12 เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( Improvement Plan) ระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 โดยมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 

12/2562 
15 พฤศจิกายน 

2562 

 พระราชบัญญัต ิ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

13 อนุมัติแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา           
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ประจ าปีการศึกษา 2562 
– 2566  

12/2562 
15 พฤศจิกายน 

2562 

 

14 อนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปีการศึกษา 2563 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเดิมจ านวน 30 คน เป็นจ านวน 60 คน 
โดยแยกเป็น 2 หมู่เรียน ดังนี้ 

13/2562 
16 ธันวาคม 2562 

 

 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๒๙ 

 

มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
14 
(ต่อ) 

 1. แขนงวิชาดนตรีไทย  1 หมู่เรียน  จ านวน 30 คน 
 2. แขนงวิชาดนตรีตะวันตก 1 หมู่เรียน  จ านวน 30 คน  

  

15 อนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ในปีการศึกษา 2562 – 2565 จากเดิม ภาคการศึกษาละ 
40 คน เป็น ภาคการศึกษาละ 80 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

13/2562 
16 ธันวาคม 2562 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญา

บัณฑิต   
 1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 5 คน 
 2. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 5 คน 
 3. มอบมหาวิทยาลัย รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาประกอบการด าเนินการแก้ไขปัญหาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน
วารสารของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความล่าช้า 
 4. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 23 คน 

1/2562 
18 มกราคม 2562 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย            
การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย            
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย           
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

2 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
ดังนี ้
 1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน 
 2. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  2 คน 
 3. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 399 คน  

2/2562 
15 กุมภาพันธ์ 

2562 

 

3 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
ดังนี ้
 1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน   
 2. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน 
 3. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 488 คน 

3/2562 
15 มีนาคม 2562 

 

4 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
ดังนี ้
 1. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จ านวน 
9 คน 
 2. มอบมหาวิทยาลัย ทบทวนวันที่ส าเร็จการศึกษา โดยศึกษาระเบียบ 
ข้อบังคับ และวิธีการเกี่ยวกับการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา หลักส าคัญต้อง
เป็นประโยชน์กับนักศึกษา ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

4/2562 
(กรณีพิเศษ) 

25 มีนาคม 2562 

 

 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๓๐ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
5 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 

ดังนี ้
 1. อนุมัติให้ปริญญามหาบณัฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 4 คน  
 2. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน 
 3. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑติ แก่ผูส้ าเร็จการศึกษา จ านวน 14 คน  
  4. มอบมหาวิทยาลัย ด าเนินการให้นายทะเบียนลงนามก ากับเอกสาร 
บัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา และบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหน้า 
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5/2562 
19 เมษายน 2562 

 

6 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
     1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน                
5 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน 4 คน  
     2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 44 คน 

6/2562 
24 พฤษภาคม 2562 

 

 
 

7 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
ดังนี ้
     1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน 1 คน  
     2. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู จ านวน 1 คน  
     3. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 439 คน 

7/2562 
21 มิถุนายน 2562 

 

8 อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
     1. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 1 คน 
     2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน             255 
คน 

8/2562 
19 กรกฎาคม 2562 

 

9 
 
 
 

อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
     1. อนุมัติ ให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส า เร็จการศึกษา หลักสูตร              
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์               
และเทคโนโลยี จ านวน 3 คน 
     2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 46 คน 

9/2562 
16 สิงหาคม 2562 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๓๑ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
10 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 

     1. อนุมัติ ให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส า เร็จการศึกษา หลักสูตร             
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จ านวน 
3 คน และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 คน 
     2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 22 คน  

10/2562 
21 กันยายน 2562 

 

11 อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 170 คน   

11/2562 
18 ตุลาคม 2562 

 

12 อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
     1. อนุมัติ ให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส า เร็จการศึกษา คณะ                  
ครุ ศาสตร์  หลั กสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิ ชา ชีพครู  สาขาวิ ช า
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 145  คน 
     2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 66 คน   

12/2562 
15 พฤศจิกายน 2562 

 

13 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบณัฑติ และปริญญาบณัฑิต 
     1. อนุมัติให้ปริญญามหาบณัฑิต แก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา หลักสตูร               
ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จ านวน 
1 คน  
     2. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ จ านวน 20 คน  
 3. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 185 คน 

13/2562 
16 ธันวาคม 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๓๒ 

 

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

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1  เห็นชอบในหลักการ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วน

ราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเพื่อ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
     1. ศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
     2. ปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
     3. ทบทวนโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ โดยให้สอดคล้องกับการก าหนด
ภาระหน้าที่  ของงาน (Job description) ของแต่ละส่วนงาน  
     4. จัดท าตารางเปรียบเทียบการแบ่งส่วนราชการภายใน ระหว่างส่วนราชการเดิม กับ
ส่วนราชการใหม่ 

5/2562 
19 เมษายน 2562 

 พระราชบัญญัติมหา 
วิทยาลยัราชภฏั 
พ.ศ. 2547 มาตรา 11  

 
มาตรา ๑๘ (๖)  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย หรือยกเลิก
การสมทบ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
- - - - 

 
มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดังนี ้ 

โครงสร้างหลักสูตร (ใหม่) ภาคผนวก ก (ค าอธิบายรายวิชา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

คศ 
1100307 

ภาษ าและ
วัฒนธรรม 

3(2-2-5) คศ 
1100307 

ภาษ าและ
วัฒนธรรม 

3(2-2-5) 

คศ 
1203212 

การให้ การ
ปรึ กษาแก่
ผู้ เ รี ย น ที่ มี
ภาวะเสี่ยง 

3(2-2-5) คศ 
1203212 

การให้ การ
ปรึ กษาแก่
ผู้ เ รี ย น ที่ มี
ภาวะเสี่ยง 

3(2-2-5) 

1/2562 
18 มกราคม 2562 

 

 

2 อนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดังนี้  

โครงสร้างหลักสูตร (ใหม่) ภาคผนวก ก (ค าอธิบายรายวิชา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ภท 
2101201 

ห ลั ก ก า ร
อ่ า น แ ล ะ
การเขียนค า
ไทย 

3 (3-0-6) ภท  
2101201 

ห ลั ก ก า ร
อ่านและการ
เขียนค าไทย 

3 (3-0-6) 

1/2562 
18 มกราคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๓๓ 

 

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
3 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
     จากเดิม   1. ผศ.ส ารวม  วารายานนท์ 
  2. ผศ.ทัศนีย์  กระต่ายอินทร์ 
  3. อ.นิธิชญา  ใจเย็น 

  4. อ.ชนิตตา  โชติช่วง 

  5. อ.สนธยา  สุขอ่ิม 

  6. ผศ.สมทรง  กฤตมโนรถ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
     เปลี่ยนใหม่ 1. ผศ.ทัศนีย์  กระต่ายอินทร์ 
  2. อ.นิธิชญา  ใจเย็น 

  3. อ.ชนิตตา  โชติช่วง 

  4. อ.สนธยา  สุขอ่ิม 

  5. อ.สุภาสิณี  คุ้มไพรี 
  6. อ.ปริญญา  เงินพลอย (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
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4 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
     จากเดิม 1. อ.ชุติมา  ธนูธรรมทัศน์ 
  2. ผศ.สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน์ 
  3. อ.ชญานุตม์  บุญพระเกศ 
  4. อ.อภิชาติ  เกิดทว ี
  5. อ.พิจิตรา  เอี่ยมสมัย 
     เปลี่ยนใหม่ 1. อ.ชุติมา  ธนูธรรมทัศน ์
  2. ผศ.สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน์ 
  3. อ.ชญานุตม์  บุญพระเกศ 
  4. อ.วิเนส  จันทะวงษ์ศรี 
  5. Ms. Kanna Imai   
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5 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการครั้งต่อไป 
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 ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
๒๕๕๒ 

6 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมอบ
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการครั้งต่อไป 
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 ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
๒๕๕๒ 

๗ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขข้อความ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา  
 จากเดิม ภาษาต่างประเทศ ให้ เลือกเรียนวิชาภาษาอั งกฤษ               
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และวิชาอื่นๆ อีก 3 หน่วยกิต 
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 ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ  

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๓๔ 

 

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๗ 

(ต่อ) 
แก้ไขเป็น ภาษาต่างประเทศ ให้เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต และภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ 3 หน่วยกิต ยกเว้น
วิชาเอกใดที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาเอก วิชาโทและ/หรือวิชาเลือกเสรี 
แล้วมากกว่า 12 หน่วยกิต สามารถเลือกเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยไม่
ต้องเรียนภาษาอังกฤษก็ได้ของหลักสูตร จ านวน 13 หลักสูตร ดังนี้ 
             (1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             (5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
 (6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะวิทยาการจัดการ 
 (7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ 
 (8) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ  
 (9) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ  
 (10) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 
 (11) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 
 (12) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (13) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 อุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
๒๕๕๒ 

8 อนุมัติการแก้ไขข้อความหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา จ านวน  
3 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 

หลักสตูร ข้อความที่แก้ไข ข้อความที่แก้ไข 
1. หลักสูตร 
ครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาคณติศาสตร์ 
(5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

วท 4104406 
การวิจัยในช้ัน
เรียนคณิตศาสตร์ 
3(3-0-6) 

วท 4104406 การวิจยั
ในช้ันเรียนคณติศาสตร์ 
3(2-2-5) 
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รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๓๕ 

 

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๘ 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

วิชา วท 
4101416  
โครงงานฟิสิกส์  
2 2(0-4-2) 
วิชา วท 
4101416  
การเตรียมความ
พร้อมส าหรับการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฟิสิกส์ 
2(1–2–3) 

วิชา วท 4101416  
โครงงานฟิสิกส์  
2 2(0-4-2) 
วิชา วท 4101420   
การเตรียมความพร้อม
ส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ฟิสิกส์ 2(1–2–3) 

  

 
หลักสตูร ข้อความที่แก้ไข ข้อความที่แก้ไข 

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

วท 4102101 เคมี 1  
3(3-0-6) 
SC 4102101  
Chemistry 1 
ปริมาณสารสมัพันธ์ 
โครงสร้างอะตอม 
ตารางธาตุ พันธะเคมี  
สมบัติของธาตเุรพรเิซน
เททีฟและทรานซซิัน 
สมดลุเคมี กรด-เบส 
เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย ์

วท 4102101 เคมี 1   
3(3-0-6) 
SC4102101  
Chemistry 1 
โครงสร้างอะตอม ธาตุใน
หมู่หลัก ธาตุเรพริเซนเททีฟ 
และธาตุแทรนซิซัน ทฤษฎี
พันธะเคมี ปริมาณสาร
สัมพันธ์ จลนพลศาสตร์ 
เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ 

วท 4102102 
ปฏิบัติการเคมี 1  
1(0-2-1) 
SC 4102102 
Chemistry 
Laboratory 1 
การใช้อุปกรณ์พื้นฐาน 
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ การ
ทดลองที่สอดคล้องกับ
ทฤษฎีในเคมี 1 

วท 4102102 ปฏิบัติการ
เคมี 1 1(0-2-1) 
SC 4102102 
Chemistry Laboratory 
1 
ปฏิบั ติ การทดลองของ
สมบัติทางเคมีที่เกี่ยวข้อง
กับธาตุในหมู่หลักและแท
ร น ซิ ซั น ป ริ ม า ณ ส า ร
สัมพันธ์จลนพลศาสตร์  
เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ 

 
 

  

 
  



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๓๖ 

 

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๘ 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 

 วท 4102103 เคมี 2   
3(3-0-6) 
SC 4102103  
Chemistry 2 
แก๊ส ของเหลว 
สารละลายของแข็ง  
อุณหพลศาสตร์ 
จลนพลศาสตร์ เคมี
นิวเคลียร์ เคมี
สิ่งแวดล้อม 

วท 4102103 เคมี 2   
3(3-0-6) 
SC 4102103  
Chemistry 2 
สม ดุ ล เคมี  ส ม ดุ ล ก า ร
ละลาย  สมดุลกรด-เบส 
ของแข็ง ของเหลวและ แก๊ส 
อุณหพลศาสตร์ เคมี เคมี
นิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

 

  

 
หลักสตูร ข้อความที่แก้ไข ข้อความที่แก้ไข 

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

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

วท 4102104 ปฏิบัติการ
เคมี 2  1(0-2-1) 
SC 4102104 Chemistry 
Laboratory 2 
ปฏิบัติการของการทดลอง
สมบัติทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับ
สมดุลเคมี สมดุลการละลาย 
สมดุลกรด-เบส  แก๊ส อุณ
หพลศาสตร์เคมี                   
เคมีสิ่งแวดล้อม 

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

วท 4102325  
สเปกโทรสโกปี
ส าหรับเคมี
อินทรีย์ 3(3-0-6) 

วท 4102325  สเปกโทรส
โกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ 2(2-
0-4) 

วท 4102262 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับเคม ี

วท 4102270 
ภาษาอังกฤษส าหรับเคม ี

 

  

9 เห็นชอบให้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในรอบที่ 
2/1 รับตรงทั่วไป/Portfolio ช่วงที่ 3 ตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

2/2562 
15 กุมภาพันธ์ 2562 

 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภฏั            
พ.ศ. 2547 มาตรา 15 
  

10 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี ้
 จากเดิม      1. ผศ. วาสิตา  เกิดผล ประสพศักดิ์   
   2. อาจารย์อังคณา  อุดมพันธ ์
   3. อาจารย์สุริยะ  หาญพิชัย  

3/2562 
15 มีนาคม 2562 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๓๗ 

 

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๑๐ 
(ต่อ) 

  4. อาจารย์กัณญพัตส  บุญล่ า 
  5. ผศ.น้ าเพชร  อยู่โต 
 เปลี่ยนใหม่    1. อาจารย์ศิริชัย  เพชรรักษ ์
       2. อาจารย์อังคณา  อุดมพันธ ์
       3. อาจารย์สุริยะ  หาญพิชัย 
       4. อาจารย์กัณญพัตส  บุญล่ า 
       5. ผศ.น้ าเพชร  อยู่โต 

  

11 อนุมัติการแก้ไขรหัสวิชาและช่ือวิชาหมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 30 รายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3/2562 
15 มีนาคม 2562 

 

12 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) จ านวน ๑๑ หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ 
 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะครุศาสตร์ 
 3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว               
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ 
 4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (4 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3/2562 
15 มีนาคม 2562 

 ประกาศคณะกรรมการ               
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

 ประกาศคุรุสภา เรื่อง 
กา ร รับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษาเพื่อการประกอบ
วิชาชีพ พ.ศ. 2557 
 ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง 
ศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๖๒ 

13 อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3/2562 
15 มีนาคม 2562 

 

14 อนุมัติในหลักการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                  
รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์  มห าวิ ท ยาลั ย ร าชภั ฏ เทพสตรี  แ ล ะมอบหมาย ให้                               
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์   บ่ายเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรายละเอียด เพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตรก่อนน าส่ง 

7/2562 
21 มิถุนายน 2562 

 ประกาศคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๓๘ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/
ข้อบังคับ อื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
14 
(ต่อ) 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  เพื่อ
รับทราบหลักสูตรต่อไป 

  พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 
2562 

๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน ๓ หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 1. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ ดังน้ี 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

๑. ผศ.จ าลอง  เขตจ านันต์ ๑. ผศ.จ าลอง เขตจ า
นันต์ 

คงเดิม 

๒. อ.โสพิศ ค านวนชัย 2. อ.โสพิศ ค านวนชัย คงเดิม 
๓. อ.สุนทรีย์ วิพัฒครุฑ ๓. อ.สุนทรีย์ วิพัฒครุฑ คงเดิม 
๔. อ.นุชจรา บุญถนอม ๔. อ.ภานุพันธ์ เพิ่มเปี่ยม เปลี่ยนแปลงรายชื่อ 
๕. ผศ.ภัสสร์ศศิร์ อภิยาหอม ๕. อ.นุชจรา บุญถนอม เปลี่ยนแปลงล าดับ 

 

 2. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมายเหตุ 

๑. อ.กฤษณะ ย้อมสี ๑. อ.กฤษณะ ย้อมสี คงเดิม 
๒. อ.จารุมาศ รักทองหล่อ ๒. อ.จารุมาศ รักทองหล่อ คงเดิม 
๓. ผศ.จิราวรรณ  สมหวัง ๓. ผศ.จิราวรรณ สมหวัง คงเดิม 
๔. ผศ.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ ๔. อ.อุษณี จิตติมณี เปลี่ยนแปลง 
๕. อ.กิตติวัลย์ ทองอร่าม ๕. อ.กิตติวัลย์ ทองอร่าม คงเดิม 

     3. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาการจัดการ ดังนี ้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

๑. ผศ.นันทนา แจ้งสว่าง ๑. ผศ.นันทนา แจ้งสว่าง คงเดิม 
๒. รศ.กุลชลี พวงเพ็ชร์ ๒. รศ.กุลชลี  พวงเพ็ชร์ คงเดิม 
๓. อ.อุษณี จิตติมณี ๓. ผศ.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ เปลี่ยนแปลง  

7/2562 
21 มิถุนายน 2562 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๓๙ 

 

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๑๕ 
(ต่อ) 

 

 

๔. รศ.พนิตสุภา ธรรมประมวล ๔. รศ.พนิตสุภา ธรรมประมวล คงเดิม 
๕. รศ.สาคร กล้าหาญ ๕. รศ.สาคร กล้าหาญ คงเดิม 

  

16 เห็นชอบงดรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

7/2562 
21 มิถุนายน 2562 

 

17 อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยให้
ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ก่อนเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม รับทราบหลักสูตร 

10/2562 
21 กันยายน 2562 

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

18 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมาย
เหตุ 

1. อ.สจีวรรณ  ปราชญ์ศร ี 1. อ.สจีวรรณ  ปราชญ์ศร ี คงเดิม 
2. อ.กอรวี  ศิริโภคาภริมย ์ 2. อ.กอรวี  ศิริโภคาภริมย ์ คงเดิม 
3. อ.กิตติ  โพธิสมภาพวงษ ์ 3. อ.กิตติ  โพธิสมภาพวงษ ์ คงเดิม 
4. อ.ปัญญ์ชลี  เต่าทอง 4. อ.ปัญญ์ชลี  เต่าทอง คงเดิม 
5. ผศ.อไุร  เงินงอก 5. อ.ศุภขวัญ  งามยิ่ง เปลี่ยน

ใหม ่
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อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ดังนี ้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมาย
เหตุ 

1. ผศ.ดร.นันทนา  แจ้งสว่าง 1. ผศ.ดร.นันทนา  แจ้งสว่าง คงเดิม 
2. รศ.ดร.กลุชลี  พวงเพ็ชร์ 2. รศ.ดร.กลุชลี  พวงเพ็ชร์ คงเดิม 
3. ผศ.ดร.ฑัชวงษ์  จุลสวสัดิ ์ 3. ผศ.ดร.ฑัชวงษ์  จุลสวสัดิ ์ คงเดิม 
4. รศ.ดร.พนิตสุภา   
ธรรมประมวล 

4. รศ.ดร.พนิตสุภา   
ธรรมประมวล 

คงเดิม 

5. รศ.สาคร  กล้าหาญ 
(ลาออก) 

  
 

12/2562 
15 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๔๐ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและปรับคุณวุฒิอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมาย
เหตุ 

1. อ.ณภัทรษกร  สารพัฒน์ 1. อ.ณภัทรษกร  สารพัฒน์ คงเดิม 
2. อ.อรอนงค์  เสนาะจิต 2. อ.อรอนงค์  เสนาะจิต คงเดิม 
3. อ.สรายุทธ์  พานเทียน 3. อ.ดร.สรายุทธ์  พานเทียน คงเดิม 

(ปรับ
คุณวุฒิ) 

4. อ. ดร.สราวุฒิ  แนบเนียร 4. อ. ดร.สราวุฒิ  แนบเนียร คงเดิม  
5. อ. ดร.ประนมกร  ชูศรี 5. อ.วราวุธ สอาดสิน เปลี่ยน 

แปลง  

13/2562 
16 ธันวาคม 2562 
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อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) 

หมาย
เหตุ 

1. อ.กุสุมา  เรืองพัฒนกูล 1. อ.กุสุมา  เรืองพัฒนกูล คงเดิม 
2. ผศ. ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์ 2. ผศ. ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์ คงเดิม 
3. ผศ.ท านอง  เจริญรูป 3. อ.ชนากานต์  บุญแก้ว เปลี่ยน 

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

13/2562 
16 ธันวาคม 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๔๑ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติการขอปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังน้ี 
 

รายวิชา 
(มคอ.2 หน้า 91) 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา 
จากเดิม แก้ไขเป็น 

1. วท 4202605  
จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์
อาหาร 

ต้องผ่านรายวิชา 
วท 4103105 
ชีววิทยาพื้นฐาน 

ต้องผ่ านรายวิ ชา วท 
4103101 ชีววิทยา 1 

2. วท 4202606  
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ต้องผ่านรายวิชา 
วท 4103105 
ชีววิทยาพื้ นฐาน 
แ ล ะ ต้ อ ง ล ง 
ทะเบียนพร้อมหรือ
หลังจากราย วิชา 
วท 4202605                        
จุ ล ชี ววิ ทยาของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ต้องผ่ านรายวิ ชา วท 
4103101 ชีววิทยา 1 
และต้ อ งลงทะ เบี ยน
พ ร้ อ ม ห รื อ ห ลั ง จ า ก     
รายวิชาวท 4202605                         
จุ ล ชี ววิ ทยาของผลิ ต 
ภัณฑ์อาหาร 
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๒๓ อนุมัติการขอเพิ่มเติมเนื้อหาความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้  เมื่อสิ้นปี
การศึกษา ไว้ในหมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
ของหลักสูตร ดังนี้  
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560)  
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  
 4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562)  
     6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
 7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
 8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 9. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

13/2562 
16 ธันวาคม 2562 

 พระราชบัญญัต ิ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 
2562 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๔๒ 

 

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๒๓ 
(ต่อ) 

     10. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
     ๑๑.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

  

24 อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

13/2562 
16 ธันวาคม 2562 

 พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
 ประกาศ
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

25 อนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยให้ปรับแก้ ไขตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

13/2562 
16 ธันวาคม 2562 

 พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
 ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ 
กรรมการการอุดม ศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1  พิจารณาการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 1. เห็นชอบก าหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามมาตรา 16(5) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ด้านอื่นๆ ต้องมาจากผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญการบริหารงานบุคคล 
 2. มอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16(1) , (2), (3) 
และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พิจารณา
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

9/2562 
16 สิงหาคม 2562 

 พรบ.มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มาตรา 16(5)  

 
มาตรา ๑๘ (9) แต่งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยส านัก และ
ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานทีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
- -ไม่มี- -  

 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๔๓ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑๐) แต่งต้ังและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข้อบังคับ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 เห็นชอบแต่งตั้ง นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด ารง

ต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป และให้ด ารงต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

3/2562 
15 มีนาคม 2562 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลยั           
พ.ศ. 2561 

2 เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.เพ็ญจันทร์  ศิริพานิชกร  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ              
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่พ้นจาก
ต าแหน่ง และให้อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน 

8/2562 
19 กรกฎาคม 2562 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลยั             
พ.ศ. 2561   

 
มาตรา ๑๘ (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข้อบังคับ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา ภาค

พิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2561 จ านวน 556 ,800 
บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)  เพื่อด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

2/2562 
15 กุมภาพันธ์ 2562 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั           
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

2 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
(นักศึกษาปริญญาโท) ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2561 และภาคการศึกษาที่ 
2/2561 จ านวน 576,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

3/2562 
15 มีนาคม 2562 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั            
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย             
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

3 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2561 และ
ระดับปริญญาโท ประจ า  ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2561 จ านวน 
1,096,400 บาท เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน และการ
บริหารจัดการ 

7/2562 
21 มิถุนายน 2562 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั           
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 
๒๕๔๙ 

4 อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ของส านักงานจัดการทรัพย์สินและ
รายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1. อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ของส านักงานจัดการทรัพย์สิน
และรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาประกอบการด าเนินการ 

12/2562 
15 พฤศจิกายน 2562 

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

5 อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
 1. เห็นชอบขยายแผนการรับนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาที่  ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ จากจ านวน 40 คน เป็น 71 คน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562 จ านวน 
2,657,000 บาท เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ 

12/2562 
15 พฤศจิกายน 2562 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั           
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๔๔ 

 

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

6 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม 
     1. จัดท าหอเกียรติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จ านวน 
4,000,000 บาท โดยมอบมหาวิทยาลัยทบทวนการออกแบบพื้นที่จัดท า
หอเกียรติยศ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
     2. จ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ านวนไม่เกิน 22,800,000 บาท โดยมอบ
มหาวิทยาลัยทบทวนแผนแม่บทในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ รวมถึง
โครงสร้างการบริหารจัดการ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยส าหรับการจัดจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารในพื้นที่
อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ให้ด าเนินการตามระเบียบราชการ และรายงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบ 

11/2562 
15 พฤศจิกายน 2562 

 

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

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 เห็นชอบแต่งตั้งผู้ ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์  คณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน 

6/2562 
24 พฤษภาคม 2562 

 

๒ เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การเก็บเงิน          
ค่าบ ารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

9/2562 
16 สิงหาคม 2562 

 

๓ มอบเลขานุการด าเนินการปรับแก้ไขร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยน า
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการ 

9/2562 
16 สิงหาคม ๒๕62 

 

4 เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน และจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา            
สายสนับสนุน ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

11/2562 
18 ตุลาคม 2562 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย          
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2562 

3/2562 
15 มีนาคม 2562 

 ระเบียบมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การ
จ่ายเงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งวิชาการ ส าหรับ
พนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภฏั              
เทพสตรี พ.ศ. 2555 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๔๕ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย          
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนใน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ อื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
2 เห็นชอบให้ออกข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี  ว่ าด้ วย 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และมอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ า
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามข้อบังคับต่อไป 

3/2562 
15 มีนาคม 2562 

 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภฏั  
พ.ศ. 2547 มาตรา 39  
และมาตรา 49 

3 เห็นชอบทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
โดยมอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และด าเนินการตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

6/2562 
24 พฤษภาคม 

2562 

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

4 เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2562 โดยให้ปรับแก้ไขตามความเห็นของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในข้อบังคับ
ต่อไป 

7/2562 
21 มิถุนายน 2562 

 

 

5 เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 โดยให้ปรับ แก้ไขตามความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในข้อบังคับต่อไป 

7/2562 
21 มิถุนายน 2562 

 

 พระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  พ . ศ . 
2547                   

6 เห็นชอบทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ตามจ านวนต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณ
แผ่นดิน และมอบมหาวิทยาลัย ด า เน ินการส่งทะเบียนต าแหน่ง
ประ เภทผู ้บร ิหารมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ เทพสตร ีให ้ส าน ักงาน
ปล ัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
ด าเนินการต่อไป 

10/2562 
21 กันยายน 2562 

 หนังสือส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๗.๕
(๕)/๑๑๓๓ ลงวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

7 กรอบระดับต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 
๕๒ ต าแหน่ง 
 ๑. เห็นชอบกรอบระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
พ.ศ. 2562 – 2565 ในส่วนราชการทุกต าแหน่งเป็นระดับช านาญการ
หรือช านาญงาน โดยมอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณาปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 ๒. การก าหนดระดับต าแหน่ง และการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งท่ี
สูงขึ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ก าหนดระดับต าแหน่ งและการแต่ งตั้ งข้ าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 

10/2562 
21 กันยายน 2562 

 ข้ อบั ง คับมหาวิทยาลั ย             
ร า ช ภั ฏ เ ท พ สต รี  ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ และวิธีการการ
ก าหนดระดับต าแหน่ง และ
ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง พ นั ก ง า น ใ น
สถาบั นอุ ดม ศึกษา  สั งกั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ให้ ด า รงต า แหน่ งประ เภท
ผู้ บ ริ ห า ร  ผู้ อ า น ว ย ก า ร
ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี  
ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
ทีฐานะเทียบเท่ากอง ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ และต าแหน่ง
ประเภททั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙ 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๔๖ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย          
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนใน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
7 

(ต่อ) 
   ข้อบังคับมหาวิทยาลยั 

ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 
๒๕๕๕ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

8 พิจารณาการขอเทียบเคียงสาขาวิชาที่ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ                 
ตามประกาศ กุมภาพันธ์อ. เรื่อง การก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรับการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
ก าหนด ไปแล้ว พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 1. อนุมัติการเทียบเคียงสาขาวิชาที่ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ตามประกาศ กุมภาพันธ์อ. เรื่อง การก าหนดช่ือสาขาวิชา
ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
จ านวน 60 คน  และประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
จ านวน 26 คน  
 2. มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบกลุ่มสาขาวิชา และชื่อสาขาวิชา
ให้ถูกต้อง ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนด าเนินการ
จัดส่งเอกสารให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป 

10/2562 
21 กันยายน 2562 

 ประกาศ กุมภาพันธ์อ. 
เ รื่ อ ง  ก า ร ก า ห น ด ชื่ อ
สาขาวิชาส าหรับการเสนอ
ข อ ก า ห น ด              
ต าแหน่งทางวิชาการและ                
การเทียบเคียงสาขาวิชาที่
เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 
2562 

9 รับทราบกรอบระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 1.  รั บทราบกรอบระดั บต าแหน่ งข้ า ร าชการพลเ รื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 2. มอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อน าไปศึกษา และพิจารณาด าเนินการต่อไป 

11/2562 
18 ตุลาคม 2562 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย                 
การก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการ           
พ ล เ รื อ น ใ น ส ถ า บั น 
อุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ 

10 เห็นชอบในหลักการร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพัก
ราชการ การสั่งให้ออกจากราชการ ไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... โดยมอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ           เทพสตรี พิจารณาทบทวน และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

11/2562 
18 ตลุาคม 2562 

 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ า ร า ชกา รพล เรื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ห นั ง สื อ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา ที่  ศธ  ๐๕๙๒(๑)
๑.๑๕/ว๕๘๙ ลงวันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การ
ด า เ นิ น ก า ร ท า ง วิ นั ย           
แก่ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๔๗ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย          
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนใน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
10 
(ต่อ) 

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย             
การด าเนินการทางวินัย               
การสอบสวนพิจารณา การ
ลงโทษ การสั่งพักราชการ 
การสั่งให้ออกจากราชการ          
ไว้ก่อน การอุทธรณ์ และ             
การร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 

11 เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ด าเนินการ ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพัก
ราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้อง
ทุกข์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 

12/2562 
15 พฤศจิกายน 2562 

 พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวง
ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า  วิ ท ย า 
ศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
พ.ศ. 2562  
 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ า ร า ชกา รพล เรื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

12 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การก าหนดบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ า ขั้นสูง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 1. เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
ก า ร ก า ห นดบั ญ ชี เ งิ น เ ดื อ นขั้ น ต่ า  ขั้ น สู ง  ขอ งพนั ก ง า น ใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยตัดความในข้อ ๕ วรรคหนึ่งออก ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 
 2. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินภาครัฐ  
ฉบับใหม่  เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเ งินเดือนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

13/2562 
16 ธันวาคม ๒๕62 

 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ า ร า ชกา รพล เรื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2551 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 

 
มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด อันอยู่ในอ านาจหน้าท่ี
ของสภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี ้
 (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานกรรมการ 
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา  กองสูงเนิน กรรมการ 
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์ กรรมการ 
 (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศรี  ตุ่นทอง  กรรมการ 
 (5) อาจารย์ศตพล  มุ่งค้ ากลาง   กรรมการ 
 (6) อาจารย์จุติรัช อนุกูล   กรรมการ 

1/2562 
18 มกราคม 2562 

 
 
 
 
 
 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๔๘ 

 

มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด อันอยู่ในอ านาจหน้าท่ี
ของสภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๑ 

(ต่อ) 
 (7) อาจารย์อรวรรณ  ด่านวราวิจิตร  กรรมการ 
 (8) อาจารย์เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์  กรรมการ 
 (9) นายวัชระ  รักษาพล   กรรมการ 
          (10) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ 

  

๒ เห็นชอบแต่งตั้ง อาจารย์ภัสยกร  เลาสวัสดิกุล ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

2/2562 
15 กุมภาพันธ์ 2562 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลั ย         
ราชภัฏ เทพสตรี  พ .ศ . 
๒๕๕๗ 

3 
 

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตามที่อธิการบดี เสนอ
ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้  
 (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประธานกรรมการ 

 (2) ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลยั
กรรมการ 

 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ฉลิมชัย หาญกล้า  ผู้แทนผู้บรหิาร  
กรรมการ  
   (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสว่าง ผู้แทนผู้บรหิาร 
กรรมการ 

 (5) นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้แทนข้าราชการกรรมการ 

 (6) นางศุภศร ยินดสีุข ผู้แทนข้าราชการ  กรรมการ 
            (7) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์   กรรมการและ
เลขานุการ 

   (8) หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

  (9) นางสาวเสาวนีย์  แซ่จิว   ผู้ช่วยเลขานุการ 

2/2562 

15 กุมภาพันธ์ 2562 
 ระเบียบมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 

การด าเนินการจัดหา 
จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลยั 

ราชภัฏ เทพสตรี  พ .ศ . 
๒๕๔๗ 

4 เห็นชอบแต่งตั้ งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อ ๕ (๔) (๕) (๗) และ (๘) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัย              ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย 
 1. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 2. นายขจร จิตสุขุมมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 3. นายโอภาส เขียววิชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ประเทือง ภมูิภัทราคม ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศรี ตุ่นทอง  คณบด ี กรรมการ 
 7. อาจารย์ศตพล มุ่งค้ ากลาง  คณบด ี กรรมการ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรสีุภา  นาคธน ผู้อ านวยการส านัก   
กรรมการ 
 9. อาจารย์อภิชาติ อาวจ าปา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สายวิชาการ   กรรมการ 

3/2562 
15 มีนาคม 2562 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลั ย           
ราชภัฏ เทพสตรี  พ .ศ . 
๒๕๕๗ 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๔๙ 

 

มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด อันอยู่ในอ านาจหน้าท่ี
ของสภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
4 

(ต่อ) 
 10. อาจารย์โสพิศ ค านวนชัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ   กรรมการ 
      11. นางสาววัน เพ็ญ  เต๊ ะขันหมาก ข้ าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน   กรรมการ 

  

5 เห็นชอบแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ใน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 (1)  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธาน 
 (2)  นายสมชาย  ฟ้อนร าดี   เป็นกรรมการ 
 (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)   
 (3)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นกรรมการ 
 (4)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
 (5)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง  เป็นกรรมการ 
 (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร) 
 (6)  อาจารย์อรวรรณ  ด่านวราวิจิตร  เป็นกรรมการ 
 (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์)  
 (7)  เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
เป็นเลขานุการ 

6/2562 
24 พฤษภาคม 2562 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2561  

6 เห็นชอบแต่งตั้งผู้ ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์  คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภา
มหาวิทยาลัย             ราชภัฏเทพสตรี 

6/2562 
24 พฤษภาคม 2562 

 

7 เห็นชอบแต่ งตั้ งคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่ อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธาน 
 2. ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  เป็นรองประธาน 
 3. ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ  เทพสตรี                   เป็นกรรมการ 
 4. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   เป็นกรรมการ 
 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   เป็นกรรมการ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย  หาญกล้า  เป็นกรรมการ 
 ๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์  อมรชีวิน เป็นกรรมการ 
 ๘. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   เป็นกรรมการ 
 ๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา  กองสูงเนิน เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 
 ๑๐. อาจารย์ธีรภัทร  สุวรรณรุจิ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๑. หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

8/2562 
19 กรกฎาคม 2562 

 

8 เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี  จากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 
และ               รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ ดังนี้ 
 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  หาญกล้า 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์           

8/2562 
19 กรกฎาคม 2562 

 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 
2) พ.ศ. 2562 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๕๐ 

 

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

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
9 เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย 
 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  พรหมมี 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ 
 5. นายยืนยง  จิรัฏฐิติกาล  
 6. นางมยุรี สิงห์ไข่มุกข์ 

9/2562 
16 สิงหาคม 2562 

 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภฏั  
พ.ศ. 2547 มาตรา 21 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คุณสมบัติหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกกรรมการ สภา
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

10 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 1. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่
อธิการบดีเสนอ 
 2. มอบมหาวิทยาลัย พิจารณาปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การด าเนินการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2547 ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

12/2562 
15 พฤศจิกายน 2562 

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

11 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 
    1. รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
    2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รองประธานกรรมการ 
    3. รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานวิชาการ  กรรมการ 
    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธ์ิ เสนกาศ ผู้แทนคณบดี กรรมการ 
    5. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
     ๖. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ 
    ๗. นายคทายุทธ  ช่ืนชม ผู้ช่วยเลขานุการ 

13/2562 
16 ธันวาคม 2562 

 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ า ร า ช ก า ร พลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ . 
๒ ๕ ๔ ๗  แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี  ว่ าด้วย 
หลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เง่ือนไขการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2559  
 ประกาศคณะกรรมการ
ข้ า ราชการพลเรื อน ใน
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า 
( กุ ม ภ า พั น ธ์ อ . )  เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เ ง่ื อ น ไ ข ก า ร ต่ อ เ ว ล า
ราชการของข้าราชการพล
เรือนในสถาบัน อุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 
 

 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๕๑ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑5)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดี 
หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏบิัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยได้ 

ระเบียบ/
ข้อบังคับ อื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 

1 อนุมัติขยายเวลาการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน คณะครุศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ ต่ออีก 1 ภาคการศึกษา  จ านวน 
6 คน ได้แก ่
 1. นางสาวกุลสตรี  โชติวิวัฒน์ รหัส  55217030304 (วิทยานิพนธ์) 
 2. นางดวงแข  มณีศิริ  รหัส  55217030305 (วิทยานิพนธ์) 
 3. นางพิศวรรณ  ณ ล าปาง รหัส  55217030309 (วิทยานิพนธ์) 
 4. นางเดือนเพ็ญ  เจริญสุข รหัส  55217030311 (วิทยานิพนธ์) 
 5. นางสาวสมคิด  แก่นจันดา รหัส  55217030405 (วิทยานิพนธ์) 
 6. นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม รหัส  55217030411 (วิทยานิพนธ์) 

2/2562 
15 กุมภาพันธ์ 2562 

 

๒ อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 4 คน ต่ออีก 1  ภาคการศึกษา ได้แก่ 
 (1) นางสาววรันญา  วิรัสสะ รหัส  56217090103  
  (2) นางสาวพีมพ์ชณิสร  ภาพิรมย์ รหัส  56217090105  
 (3) นางสาวสายฝน  ชวรางพงษ์ รหัส  56217090118 
  (4) นางสาววรารัตน์  เหมือนเพ็ชร รหัส  56217090126 

5/2562 
19 เมษายน 2562 

 

๓ อนุมั ติ ขยายระยะ เวลาการศึ กษาของ นายกิตติ ศักดิ์   ขจรภั ย  รหั ส 
57277050101 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี เป็นกรณีพิเศษ (แผน ข) ต่ออีก 
1 ภาคการศึกษา 

9/2562 
16 สิงหาคม 2562 

 

๔ อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 3 (กรณีพิเศษ) 
ต่อ 1 ภาคการศึกษา ดังนี้ 
 1. นางสุนันทา  ยมหล้า  รหัส 56217090208 
 2. นายอนันต์  นวลใหม่  รหัส 56217090213 
 3. นางสาวบุญรษากุล  บุญเรืองรอด รหัส 56217090215 

13/2562 
16 ธันวาคม ๒๕62 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๑6)  ส่งเสรมิ สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
การปฏิบัตภิารกจิร่วมกับสถาบันอื่น 

ระเบียบ/
ข้อบังคับ อื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
- -ไม่มี- - - 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๕๒ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑7)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของผู้ใด
โดยเฉพาะ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ อื่นๆ                       
ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
1/2562 

18 มกราคม 2562 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี ว่าด้วย  การบริหาร
งบประมาณและการเ งินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

2 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนธันวาคม 2561 ประจ าเดือนมกราคม 2562 และ
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

5/2562 
19 เมษายน 2562 

3 รับทราบรายงานรับ – จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนมีนาคม 2562 

6/2562 
24 พฤษภาคม 2562 

4 รับทราบรายงานรับ – จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนเมษายน 2562 

7/2562 
21 มิถุนายน 2562 

5 รับทราบรายงานรับ – จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 

8/2562 
19 กรกฎาคม 2562 

6 รับทราบรายงานประจ าปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 8/2562 
19 กรกฎาคม 2562 

7 เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2561 ของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

9/2562 
16 สิงหาคม 2562 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2561 

8 รับทราบรายงานรับ – จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 

9/2562 
16 สิงหาคม 2562 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ว่าด้วย  การบริหาร
งบประมาณและการเ งินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

9 รับทราบรายงานรับ – จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 

10/2562 
21 กันยายน 2562 

10 
 

รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 

11/2562 
18 ตุลาคม 2562 

11 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนกันยายน 2562 

12/2562 
15 พฤศจิกายน 2562 

12 รับทราบรายงานงบประมาณที่ขอกันเ งินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

12/2562 
15 พฤศจิกายน 2562 

13 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนตุลาคม 2562 

13/2562 
16 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๕๓ 

การอนุมัติปริญญาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต 
และปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 
 

 
 
 

 

ครั้งที ่ วันที่ประชุม 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาตรี 

1/2562 18 มกราคม ๒๕62 - 5 5 23 33 
2/2562 15 กุมภาพันธ์ ๒๕62 - 1 2 399 402 
3/2562 15 มีนาคม ๒๕62 - 1 1 488 490 
4/2562 

(กรณีพิเศษ) 
25 มีนาคม ๒๕62 - - - 9 9 

5/2562 19 เมษายน ๒๕62 - 4 1 14 19 
6/2562 24 พฤษภาคม ๒๕62 - 9 - 44 53 
7/2562 21 มิถุนายน ๒๕62 - 1 1 439 441 
8/2562 19 กรกฎาคม ๒๕62 - - 1 255 256 
9/2562 16 สิงหาคม ๒๕62 - 3 - 46 49 

10/2562 21 กันยายน ๒๕62 - 4 - 22 26 
11/2562 18 ตุลาคม ๒๕62  - - - 170 170 
12/2562 15 พฤศจิกายน ๒๕62 - - 145 66 211 
13/2562 20 ธันวาคม ๒๕62 - 1 20 185 206 

รวม - 29 176 2,160 2,365 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























































































































































































รายงานประจ าปีสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๑๓๑ 

 

ขอพรคารวะมุทิตาจิต จากนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๑๓๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๑๓๓ 

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๑๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้า  ๑๓๕ 

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสัญจร วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๑๓๖ 

 

บรรยายพิเศษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย 
ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และ ผศ.จินตนา เวชมี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้เกียรติน าเสนอผลการด าเนินงานปี 2562, ประเด็นมาตรฐาน
การศึกษาชาต,ิ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 
 และมอบต้นไม้มงคลให้แก่บุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 7 คน, พิธีมอบโล่
แสดงความยินดีแก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ ได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 7 คน, พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์กรที่
ปฏิบัติงานครบ 25 ปี จ านวน 17 คน และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรคุณภาพ (TRU Quality 
Award) จ านวน 40 คน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตน            
เทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๑๓๗ 

 

การประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการประเมินค่างาน 
เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับช านาญการ และประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รศ.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็น
ประธานการประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ซึ่งจัดโดยส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ส าหรับการประชุมชี้แจงครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
คณะกรรมการประเมินค่างานฯ ที่เข้าร่วมการประชุม จ านวน ๒๒ คน ได้รับทราบและท าความเข้าใจใน
ขั้นตอนและวิธีการประเมินค่างานตามองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน และเพ่ือให้คณะกรรมการ
ประเมินค่างานสามารถประเมินค่างานได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแดน
ดุสิต ชั้น ๓ โรงแรมเทพธานีเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า  ๑๓๘ 

 

 
อบรมเทคนิคการท าผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รศ.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม 
เทคนิคการท าผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งจัดโดยส านักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ส าหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสาย
สนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมการอบรม จ านวน 60 คน ได้มีการทบทวนความรู้และ
ความเข้าใจในการจัดท าผลงานเพ่ือยื่นขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น และเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน โดยได้รับเกียรติจาก เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพิมานแมน ชั้น 3 โรงแรมเทพธานี
เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผู้จัดพิมพ์ : ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
 
ที่ปรึกษำ : นำยวิชัย  ศรีขวัญ นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 
           ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร  วชิรปัญญำพงศ์  รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพองค์กำร   
           และกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย 
 
ผู้ตรวจทำน : นำงสำวพวงเพชร  ศุภกรรม  หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
ผู้จัดท ำ : นำยวัชระ รักษำพล, นำงสำววำสนำ  วงษ์สังข์ 
 
ภำพประกอบ : งำนประชำสัมพันธ์ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

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

อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 
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