
ค ำน ำ 
 

 รายงานประจ าปีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฉบับนี้  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย  ในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ซ่ึงได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับมติของสภามหาวิทยาลัย 
โดยจ าแนกการด าเนินการของสภามหาวิทยาลัยตามอ านาจหน้าที่  ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้
รวบรวมระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง และประกาศที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบ รวมทั้งกิจกรรมของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 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. ๒๕๖๓ 
  การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย        ๑๐ 
  การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘ 
  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     ๑๖ 

 
ภำคผนวก 

 ก  การอนุมัติปริญญาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญามหาบัณฑิต    ๖๓ 
  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
 ข  การออกระเบียบ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                ๖๔ 
 ค  การออกข้อบังคับ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                                       ๗๘ 
 ง  การออกประกาศ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                ๑๐๑         
 จ  การออกค าสั่ง โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             ๑๑๖         
 ฉ ประมวลภาพการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓              ๑๔๕          
 ช ประมวลภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓          ๑๕๑ 
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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) 
 
เป้าประสงค์ 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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นายวิชัย  ศรีขวัญ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 
 

 

 
            นายขจร  จิตสุขุมมงคล        รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง    ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 

 

 

 

 

 

 
      นางดวงสมร วรฤทธิ์      นายปราโมทย์ โชติมงคล   รศ.ดร.พงศ์  หรดาล     นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล        
                                                                                 
 
 

 

 
        นายภูธร  ภูมะธน          รศ.วรวุฒิ  เทพทอง     รศ.สุรชัย ขวัญเมือง   นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ 
 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
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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.พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ        อ.สามารถ พยอมหอม   
 

 

 

 

 

 
                               อ.อรวรรณ  ด่านวราวิจิตร   อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาพงศ์ 
 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต้าแหน่ง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ้า 

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า   ๙ 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ 
รองอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

หน.สนง.สภามหาวิทยาลัย       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                  นิติกร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   
 ๑. ในรอบปีพุทธศักราช 2563 สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ตลอดจนที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง โดยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ในคราวประชุมครั้งที่            
๑2/๒๕62 วันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕62 เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
และไดด้ าเนินการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 ๑.๑  วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีพุทธศักราช ๒๕๖3 
       ไดด้ าเนินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย จ านวน 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ 
ที่จัดประชุมแตล่ะครั้ง ดังรายละเอียดในตาราง 
 

ครั้งท่ี 
ปฏิทินการประชมุที่จัดไว้ล่วงหน้า การจัดประชุมจริง 

หมายเหตุ 
วัน/เวลา สถานที ่ วัน/เวลา สถานที ่

1/2563 24 มกราคม 2563 / 
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงาน
อธิการบดี มรภ.เทพสตร ี

24 มกราคม 2563 / 
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงาน
อธิการบด ี
มรภ.เทพสตร ี

 

2/2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 / 
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงาน
อธิการบดี มรภ.เทพสตร ี

21 กุมภาพันธ์ 2563 / 
13.00 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงาน
อธิการบด ี
มรภ.เทพสตร ี

 

3/2563 27 มีนาคม 2563 / 
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงาน
อธิการบดี มรภ.เทพสตร ี

25 มีนาคม 2563 / 
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงาน
อธิการบด ี
มรภ.เทพสตร ี

 

4/2563 17 เมษายน 2563 / 
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงาน
อธิการบดี มรภ.เทพสตร ี

17 เมษายน 2563 / 
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงาน
อธิการบด ี
มรภ.เทพสตร ี

ประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์

5/2563 15 พฤษภาคม 2563 / 
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงาน
อธิการบดี มรภ.เทพสตร ี

15 พฤษภาคม 2563 / 
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงาน
อธิการบด ี
มรภ.เทพสตร ี

ประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์

6/2563 19 มิถุนายน 2563 / 
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงาน
อธิการบดี มรภ.เทพสตร ี

19 มิถนุายน 2563 / 
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงาน
อธิการบด ี
มรภ.เทพสตร ี

ประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์

7/2563 17 กรกฎาคม 2563 / 
13.30 น.  

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงาน
อธิการบดี มรภ.เทพสตร ี

17 กรกฎาคม 2563 / 
13.30 น.  

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงาน
อธิการบด ี
มรภ.เทพสตร ี

ประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์

 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า   ๑๑ 

 

 

ครั้งท่ี 
ปฏิทินการประชมุที่จัดไว้ล่วงหน้า การจัดประชุมจริง 

หมายเหตุ 
วัน/เวลา สถานที ่ วัน/เวลา สถานที ่

8/2563 21 สิงหาคม 2563 /  
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงาน
อธิการบดี มรภ.เทพสตร ี

21 สิงหาคม 2563  / 
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงาน
อธิการบด ี
มรภ.เทพสตร ี

ประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์

9/2563 18 กันยายน 2563 /  
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงาน
อธิการบดี มรภ.เทพสตร ี

18 กันยายน 2563   / 
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงาน
อธิการบด ี
มรภ.เทพสตร ี

ประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์

10/2563 16 ตุลาคม 2563 / 
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงานอธิการบด ี
มรภ.เทพสตร ี

16 ตุลาคม 2563 / 
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงาน
อธิการบด ี
มรภ.เทพสตร ี

 

11/2563 20 พฤศจิกายน 2563 / 
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงานอธิการบด ี
มรภ.เทพสตร ี

27 พฤศจิกายน 2563 / 
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงาน
อธิการบด ี
มรภ.เทพสตร ี

 

12/2563 18 ธันวาคม 2563 / 
13.30 น. 

ห้องประชุม ช้ัน 6 
อาคารส านักงานอธิการบด ี
มรภ.เทพสตร ี

18 ธันวาคม 2563 / 
14.00 น. 

ณ ห้องประชุม          
ลาเวนเดอร์ 3 ช้ัน 
3 อาคาร TK. 3  
โรงแรมทีเค. พาเลซ 
& คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร 

 

ก าหนดการประชุมในรอบป ี จ านวน 12 ครั้ง   
จัดประชุมได้จริง  จ านวน 12 ครั้ง  
มีการเปลี่ยนแปลง วันประชุม         2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.๖๖  (จากทีไ่ด้จัดประชมุจริง) 
มีการเปลี่ยนแปลง เวลาประชมุ         ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๖ (จากทีไ่ด้จัดประชมุจริง) 
มีการเปลี่ยนแปลง สถานที่ ประชุม      ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ   ๘.๓๓ (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 

1/2563 มกราคม 11 8 72.72 10 10 100 21 18 85.71 
2/2563 กุมภาพันธ ์ 11 9 81.81 10 10 100 21 19 90.47 
3/2563 มีนาคม 11 6 54.54 10 10 100 21 16 76.19 

4/2563 เมษายน 11 10 90.90 10 10 100 21 20 95.23 
5/2563 พฤษภาคม 11 10 90.90 10 10 100 21 20 95.23 
6/2563 มิถุนายน 11 9 81.81 10 10 100 21 19 90.47 
7/2563 กรกฎาคม 11 10 90.90 10 10 100 21 20 95.23 
8/2563 สิงหาคม 11 10 90.90 10 10 100 21 20 95.23 
9/2563 กันยายน 11 10 90.90 10 10 100 21 20 95.23 

10/2563 ตุลาคม 11 10 90.90 10 10 100 21 20 95.23 
11/2563 พฤศจิกายน 11 10 90.90 10 10 100 21 20 95.23 
12/2563 ธันวาคม 13 12 92.31 10 10 100 23 22 95.65 

รวมเฉลี่ย 11.16 9.5 84.95 10 10 100 21.16 19.5๐ 92.09 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า   ๑๓ 

 

 
๑.๓  ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้ง 
 

ครั้งท่ี วันที่ สถานที ่
เวลาในการประชมุ 

หมาย
เหตุ เวลาเริ่ม

ประชุม 
เวลาเลิก
ประชุม 

เวลาที่ใช้
ประชุม 

1/2563 24 มกราคม 2563 ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

13.30 น. 15.30 น. 2 ช่ัวโมง  

2/2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารส านักงาน
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

13.00 น. 16.35 น. 3 ช่ัวโมง 
35 นาท ี

 

3/2563 25 มีนาคม 2563 ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารส านักงาน
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

13.30 น. 16.35 น. 3 ช่ัวโมง 5 
นาที 

 

4/2563 17 เมษายน 2563 ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารส านักงาน
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

13.30 น. 16.05 น. 2 ช่ัวโมง 
35 นาท ี

 

5/2563 15 พฤษภาคม 2563 ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารส านักงาน
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

13.30 น. 18.05 น. 4 ช่ัวโมง 
35 นาท ี

 

6/2563 19 มิถนุายน 2563 ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารส านักงาน
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

13.30 น. 15.25 น. 1 ช่ัวโมง 
55 นาท ี

 

7/2563 17 กรกฎาคม 2563 
 

ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารส านักงาน
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

13.30 น. 15.40 น. 2 ช่ัวโมง 
10 นาที 

 

8/2563 21 สิงหาคม 2563 
 

ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารส านักงาน
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

13.30 น. 16.00 น. 2 ช่ัวโมง 
30 นาท ี

 

9/2563 18 กันยายน 2563 ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารส านักงาน
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

13.30 น. 16.10 น. 2 ช่ัวโมง 
40 นาท ี

 

10/2563 16 ตุลาคม 2563 ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารส านักงาน
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

13.30 น. 16.30 น. 3 ช่ัวโมง 
5 นาที 

 

11/2563 20 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารส านักงาน
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

13.30 น. 16.00 น. 2 ช่ัวโมง 
30 นาท ี

 

12/2563 18 ธันวาคม 2563 ห้องประชุม ลาเวนเดอร์ 3 ช้ัน 3 
อาคาร TK. 3  โรงแรมทีเค. พาเลซ & 
คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

14.00 น. 18.20 น. 4 ช่ัวโมง 
20 นาท ี

 

รวมประชุม  ๑2 ครั้ง  ใช้เวลาในการประชุมเฉลี่ย 
๓ ชั่วโมง 
๑ นาที 

 

      
จากตารางสรุปได้ว่า  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง  

สภามหาวิทยาลัยได้เริ่มประชุมตรงตามเวลาที่ก าหนดทุกครั้ง 
 ส าหรับเวลาที่ใช้ในการประชุมโดยเฉลี่ย คือ ๓ ชั่วโมง ๑ นาที ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประชุมที่มี

ประสิทธิภาพ แม้ว่าเป็นการประชุมที่มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ไม่ควรเกินครั้งละ ๒ ชั่วโมง เนื่องด้วย              
มีวาระพิจารณามากพอสมควร  ส าหรับการประชุมที่ใช้เวลาน้อยที่สุด เป็นการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๖๓                
ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๕๕ นาที และมากที่สุดเป็นการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ใช้เวลา ๔ ชั่วโมง ๓๕ นาที และ
ครั้งที่ ๑-/๒๕๖๒ ใช้เวลา ๔ ชั่วโมง ๒๐ นาท ี       



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

เรื่องท่ีด ำเนินกำร ครั้งท่ี 
1/๖3 

ครั้งท่ี 
2/๖3 

ครั้งท่ี 
3/๖3 

ครั้งท่ี 
4/๖3 

 

ครั้งท่ี 
5/๖3 

ครั้งท่ี 
6/๖3 

ครั้งท่ี 
7/๖3 

ครั้งท่ี 
8/๖3 

ครั้งท่ี 
9/๖3 

ครั้งท่ี 
10/๖3 

ครั้งท่ี 
11/๖3 

ครั้งท่ี 
12/๖3 

รวม 

๑. ก ำหนดนโยบำย และอนุมัติแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัย 
เกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรวจิัย กำรให้บริกำร 
วิชำกำรแก่สังคม กำรผลติและส่งเสริมวิทยฐำนะคร ู
กำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และธรรมชำต ิ

๑ ๒ - ๑ ๓ - ๑  - ๑ - - ๙ 

๒. ออกกฎ ระเบียบ ประกำศ และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย  
และอำจมอบใหส้่วนรำชกำรใดของมหำวิทยำลัยเป็นผู ้
ออกกฎ ระเบียบ ประกำศและข้อบังคับส ำหรับส่วนรำชกำร 
หรือหน่วยงำนนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได ้

๑ ๒ ๑ ๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๓ ๒ - ๑๙ 

๓. ก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรประกันคณุภำพ ฯ  
กำรเปิดสอน และกำรตดิตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลยั 

- ๑ - - ๒ - - ๑ ๒ - ๓ - ๙ 

๔. อนุมัติให้ปริญญำ  และประกำศนียบัตร ฯ  ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๒ 
๕. พิจำรณำกำรจัดตั้ง กำรรวม กำรยุบเลิก ส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำน ฯ 

- - - - - - - - - ๑ - - ๑ 

๖. อนุมัติกำรรับสถำบันกำรศึกษำช้ันสูงหรือสถำบันอื่นเข้ำ
สมทบในมหำวิทยำลัยหรือยกเลิกกำรสมทบ 

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

๗. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนท่ีคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ
ก ำหนด 

๓ ๖ - ๓ ๑ ๕ ๔ ๑ ๔ - - ๑ ๒๘ 

๘.พิจำรณำเสนอช่ือเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ แต่งตั้ง 
และถอดถอนนำยกสภำฯ กรรมกำรสภำผู้ทรงคณุวุฒิ 
อธิกำรบดี ศำสตรำจำรยฯ์ 

- - - - ๒ - - - - - - - ๒ 

รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า ๑๔ 



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

เรื่องท่ีด ำเนินกำร ครั้งท่ี 
1/๖3 

ครั้งท่ี 
2/๖3 

ครั้งท่ี 
3/๖3 

ครั้งท่ี 
4/๖3 

 

ครั้งท่ี 
5/๖3 

ครั้งท่ี 
6/๖3 

ครั้งท่ี 
7/๖3 

ครั้งท่ี 
8/๖3 

ครั้งท่ี 
9/๖3 

ครั้งท่ี 
10/๖3 

ครั้งท่ี 
11/๖3 

ครั้งท่ี 
12/๖3 

รวม 

๙. แต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหำร/ผู้ด ำรงต ำแหน่ง
วิชำกำร 

- - - - ๑ - - - ๑ ๒ - ๕ ๙ 

๑๐.แต่งตั้งและถอดถอนประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรส่งเสรมิกิจกำรมหำวิทยำลัย 

- - - - - - - - - - ๑ - ๑ 

๑๑. อนุมตัิงบประมำณรำยจำ่ยจำกเงินรำยได ้ฯ - ๑ - - - ๑ - - - ๒ ๑ - ๕ 

๑๒. ออกระเบียบ/ข้อบังคับต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรเงิน ฯ - - - ๑ - ๑ ๑ - - ๑ ๑ - ๕ 
๑๓. พิจำรณำด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคล 

- - - - ๒ - - ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๙ 

๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร ฯ ๒ ๑ ๒ ๑ - ๒ - - ๑ - ๑ ๑ ๑๑ 
๑๕. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กิจกำรของมหำวิทยำลยัตำมที่อธิกำรบดี หรือสภำ
วิชำกำรเสนอ 

๑ - ๑ ๒ - - ๑ - ๑ - ๑ ๑ ๘ 

๑๖. ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหำวิธีกำรเพื่อพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัย กำรปฏิบัติพันธกิจ
ร่วมกับสถำบันอื่น ฯ 

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

๑๗. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น เกี่ยวกับกิจกำรมหำวิทยำลัย ๒ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๒ ๑ ๔ ๔ ๔ ๓๒ 
 
 

รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า ๑๕ 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
13/2562 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562      

1/2563 
24 มกราคม 2563 

 

2. เห็นชอบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (วันท่ี 
1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562) 

1/2563 
24 มกราคม 2563 

 

3  รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่ก าหนดให้วันที่ 24 มกราคม 2563  
เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 
ระหว่าง นายอุเทน เรืองรุ่ง ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ผู้
ถูกฟ้องคดี ที่ 4 

1/2563 
24 มกราคม 2563 

 

4 รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่มีค าสั่งให้รวมการพิจารณาคดี
หมายเลขด าที่  บ. 310/2559 คดีหมายเลขแดงที่  บ.227/2559              
เข้ากับคดีหมายเลขด าที่ บ.134/2560 และให้เรียกสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี  ผู้ถูกฟ้องคดีที่  4 ในส านวนคดีหมายเลขด าที่  บ.
134/2560  ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 

1/2563 
24 มกราคม 2563 

 

5 รับทราบก าหนดการการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภารกิจกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” และ
การประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศ
ไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ – 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ช้ัน ๙ อาคาร ๙๐ ปี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 

1/2563 
24 มกราคม 2563 

 

6 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 
2563 

2/2563 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

 

7 อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาด าเนินการ 

1/2563 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

 หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง              
ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเส่ียง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 

 

 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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มาตรา ๑๘  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 

8 เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
2561 – 30 กันยายน 2562) และมอบมหาวิทยาลัยรับความเห็นและ
ข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2/2563 
21 กุมภาพันธ์ 

2563 

 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภฏั          
พ.ศ. 2547 มาตรา 50 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี              
ว่าด้วยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 

9 รับทราบ นายวิ ชัย ศรีขวัญ ครบวาระการด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และยังคง
ปฏิบัติหน้าท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อไปจนกว่าจะได้นายก
สภามหาวิทยาลัยใหม่ 

2/2563 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

 

10 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี 2562 

2/2563 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภฏัเทพสตร ีวา่ด้วย
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเทพสตรี               
พ.ศ. ๒๕๕๗  ขอ้ 6 (6) 

11 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยที่สืบเนื่องจากมติ
สภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

3/2563 
25 มีนาคม 2563 

 

 

12 รายงานสรุปผลการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี 
 (1) รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยที่สืบเนื่อง
จากมติสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563  
 (2) เห็นชอบให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาบังคับใช้กับการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอนุโลม ท้ังนี้ ให้มีผลตั้งแต่การประชุมในครั้งแรก 
 (3) อนุมัติในหลักการ มอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด าเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีทุกฉบับ ที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย โดยเพิ่มเติมข้อความว่า “ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มาใช้บังคับกับ
การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุ โลม” และเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนาม เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติต่อไป 

4/2563 
17 เมษายน 2563 
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มาตรา ๑๘  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข้อบังคับ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
13 พิจารณาขยายเวลาการด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. เห็นชอบขยายเวลาการด า เนินการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิออกไปอีก 30 วัน จากเดิม วันท่ี 
2 พฤษภาคม 2563 เป็นวันท่ี 2 มิถุนายน 2563 
 2. รับทราบปฏิทินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 3. การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการโดยอนุโลม  

4/2563 
17 เมษายน 2563 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี          
ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธกีาร
ได้มาซ่ึงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ            
พ.ศ. ๒๕59 ขอ้ 10 

14 รับทราบนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี            
(ภาคปกติ) พ.ศ.2563 

4/2563 
17 เมษายน 2563 

 

15 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยที่สืบเนื่องจากมติ
สภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
4/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 

5/2563 
15 พฤษภาคม 2563 

 

16 มอบมหาวิทยาลัย ด าเนินการยกร่าง ข้อบังคับคณะกรรมการตามมาตรา 21 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
 2. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 และน า เสนอต่อคณะอนุกรรมการฝ่ ายกฎหมายประจ าสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาต่อไป 

5/2563 
15 พฤษภาคม 2563 

 มาตรา 21
พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2562  
 

17 เห็นชอบกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
– 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน  25 อัตรา ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 
กลุ่มงาน จ านวน 

บริการ 3 
เทคนิค 4 
บริหารทั่วไป 17 
วิชาชีพเฉพาะ 1 

รวม 25  

5/2563 
15 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63                 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 (1) เห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

5/2563 
15 พฤษภาคม 2563 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๑๙ 

 

 
มาตรา ๑๘  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข้อบังคับ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๑๘ 
(ต่อ) 

 2. เห็นชอบให้คณะกรรมการติดตามฯ ด าเนินการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  

19 รับทราบพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                    
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

5/2563 
15 พฤษภาคม 2563 

 

20  รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่  1/2563 -                  
การประชุมครั้งท่ี 5/2563 

6/2563 
19 มิถุนายน 2563 

 

21 เห็นชอบรายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (วันที่ 
31 ตุลาคม 2562 – วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

6/2563 
19 มิถุนายน 2563 

 

22 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์พิพัฒศรัณย์  โพธิ์บุญ 
 ๒. อาจารย์สามารถ พยอมหอม 
 3. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร 
 4. อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 

6/2563 
19 มิถุนายน 2563 

 

23 รับทราบรายงานผลค าพิพากษา คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 ระหว่าง
นายอุเทน เรืองรุ่ง ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี 1 กับพวก
รวม 5 คน ผู้ถูกฟ้องคดี 
 1. รับทราบค าพิพากษา คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 ระหว่าง                
นายอุเทน เรืองรุ่ง  ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1 กับพวก
รวม 5 คน ผู้ถูกฟ้องคดี 
 2. มอบมหาวิทยาลัย แจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองให้
อธิการบดีผู้ออกค าสั่ง เรื่องการไม่ต่อสัญญาจ้าง ให้ทราบเป็นระยะๆ จนกว่า
ศาลปกครองสูงสุดจะมีค าพิพากษา ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

6/2563 
19 มิถุนายน 2563 

 

24 รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่ก าหนดให้ วันที่ 30 มิถุนายน 2563              
เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่ บ.319/2559                      
คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.136/2560 ระหว่าง
นางสาวกิติญาภัช  ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 
 1. รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่ก าหนดให้ วันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่ บ.319/2559 
คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที ่บ.136/2560 ระหว่าง
นางสาวกิติญาภัช  ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 5 
 2. มอบมหาวิทยาลัย แจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองให้
อธิการบดีผู้ออกค าสั่ง เรื่องการไม่ต่อสัญญาจ้าง ให้ทราบเป็นระยะๆ จนกว่า
ศาลปกครองสูงสุดจะมีค าพิพากษา ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

6/2563 
19 มิถุนายน 2563 

 

25 รับทราบค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ 1743/2560 
คดีหมายเลขแดงที่ 784/2563 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ฟ้อง
คดี กับนายเสนีย์ เจริญสุข ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน  ผู้ถูกฟ้องคดี 

6/2563 
19 มิถุนายน 2563 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๒๐ 

 

 
มาตรา ๑๘  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข้อบังคับ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
26 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ               

เทพสตรี  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 ตั้ งแต่การประชุมครั้ งที่  1/2563 -                      
การประชุมครั้งที่ 6/2563 

7/2563 
17 กรกฎาคม 2563 

 

27 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่  1/2563 -                   
การประชุมครั้งท่ี 7/2563 

8/2563 
21 สิงหาคม 2563 

 

28 อนุมัติการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดยไม่ได้ก าหนดเง่ือนไข
หรือก าหนดเง่ือนไขไม่ชัดแจ้ง จ านวน 3 ,423,660 บาท (สามล้านสี่แสน
สองหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) เพื่อด าเนินกิจกรรมที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนและเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

8/2563 
21 สิงหาคม 2563 

 

29 รับทราบค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขด าที่                 
บ.97/2560 คดีหมายเลขแดงที่  บ.229/2560 ระหว่าง ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์อติชาติ  ภูมิวณิชชา ผู้ฟ้องคดี  กับนายกสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ท่ี 1 กับพวกรวม 2 คน ที่พิพากษายืนตามค าพิพากษาของ
ศาลปกครองช้ันต้น โดยศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาว่า 
 “การที่ศาลปกครองช้ันต้นพิพากษายกฟ้อง และให้ค าสั่งทุเลา
การบังคับตามมติของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในการประชุมลับ ครั้งที่ 3/2560 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 วาระการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซึ่งศาลได้มีค าสั่งลงวันที่ 
24 พฤษภาคม 2560 สิ้นผลลง นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา นั้น                     
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผลพิพากษายืน”        

8/2563 
21 สิงหาคม 2563 

 

30 รับทราบรายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 8/2563 
21 สิงหาคม 2563 

 

31 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่  1/2563 -                  
การประชุมครั้งท่ี 8/2563 

9/2563 
18 กันยายน 2563 

 

32 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 ตั้ งแต่การประชุมครั้ งที่  1/2563 -                   
การประชุมครั้งท่ี 9/2563 

10/2563 
16 ตุลาคม 2563 

 

33 พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔                   
(1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔) 
 (1) เห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔) 
 (2) เห็นชอบให้สอบทานเป็นกรณีพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10/2563 
16 ตุลาคม 2563 

 

34 เห็นชอบเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2563 จากเดิม วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นการประชุม 
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

10/2563 
16 ตุลาคม 2563 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๒๑ 

 

 
 

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

35 มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ น าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พร้อมกับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพิจารณา และเมื่อผลพิจารณาเป็นประการ             
ใดให้น าเสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. .... ต่อไป 

10/2563 
16 ตุลาคม 2563 

 

36 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

10/2563 
16 ตุลาคม 2563 

 

37 รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่ก าหนดให้ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เป็นวัน
สิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คดีหมายเลขด าที่ บ. 310/2559 คดีหมายเลข
แดงที่ บ. 227/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ. 134/2560 ระหว่าง นายพุ่มพันธ์ 
หรือพลฤทธ์ิ  ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 5 

10/2563 
16 ตุลาคม 2563 

 

38 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 - การประชุมครั้งที่ 
10/2563 

11/2563 
27 พฤศจิกายน 

2563 
 

 

39 เห็นชอบก าหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕64 จ านวน 12 ครั้ง ตามวันและเวลา ดังนี้ 
 ครั้งท่ี ๑/๒๕64 วันท่ี 22 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น. 
 ครั้งท่ี ๒/๒๕64 วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.30 น. 
 ครั้งท่ี ๓/๒๕64 วันท่ี 19 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
 ครั้งท่ี 4/๒๕64 วันท่ี 23 เมษายน 2564  เวลา 13.30 น. 
 ครั้งท่ี 5/๒๕64 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
 ครั้งท่ี 6/๒๕64 วันท่ี 18 มิถุนายน 2564  เวลา 13.30 น. 
 ครั้งท่ี 7/๒๕64 วันท่ี 16 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
 ครั้งท่ี 8/๒๕64 วันท่ี 20 สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
 ครั้งท่ี 9/๒๕64 วันท่ี 17 กันยายน 2564  เวลา 13.30 น. 
 ครั้งท่ี ๑0/๒๕64 วันท่ี 15 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
 ครั้งท่ี ๑1/๒๕64 วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 
 ครั้งท่ี 12/2564 วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
 ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

11/2563 
27 พฤศจิกายน 

2563 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๒๒ 

 

 
มาตรา ๑๘  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข้อบังคับ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
40 พิจารณาทบทวนการมอบอ านาจของสภามหาวิทยาลัย ในการด าเนินการคดี

ปกครอง จ านวน 2 คดี 
 1. เห็นชอบมอบอ านาจให้นายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นผู้แทน
ของสภามหาวิทยาลัย ในการด าเนินการคดีปกครอง คดีหมายเลขด าที่                      
บ.310/2559 คดีหมายเลขแดงที่  บ.227/2559 คดีหมายเลขด าที่                           
บ. 134/2560 ระหว่าง นายพุ่มพันธ์ หรือพลฤทธิ์  ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 และสามารถมอบอ านาจช่วง
ให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนได้ 
 2. เห็นชอบมอบอ านาจให้นายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นผู้แทน
ของสภามหาวิทยาลัย ในการด าเนินการคดีปกครอง คดีหมายเลขด าที่                        
บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงที่  บ.226/2559  คดีหมายเลขด าที่                          
บ.136/2560 ระหว่างนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 และสามารถมอบอ านาจช่วงให้บุคคลอื่น
ด าเนินการแทนได้ 
 3. เห็นชอบในหลักการ กรณีมีคดีอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยเกี่ยวข้อง                             
ขอมอบอ านาจให้นายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ เป็นผู้แทนของสภา
มหาวิทยาลัยในการด าเนินการคดี 

11/2563 
27 พฤศจิกายน 2563 

 

41 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

11/2563 
27 พฤศจิกายน 2563 

 

42 รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขด าที่                        
บ.319/2559  คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่                          
บ.136/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ระหว่างนางสาวกิติญาภัช ผาดี                 
ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 
 1. รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันน่ังพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขด าที่ 
บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงที่  บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่                      
บ.136/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ระหว่างนางสาวกิติญาภัช ผาดี                     
ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 และสรุป
ข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวน 
 2. มอบนิติกรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีครั้งแรก                 
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ช้ัน 3                
ห้องพิจารณาคดี 2 ตามที่ประธานคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาด าเนินการใน
ศาลปกครอง เสนอ 

11/2563 
27 พฤศจิกายน 2563 

 

43 รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่ให้เพิกถอนก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริงในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 และก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริงใหม่เป็นวันที่ 15 ธันวาคม 2563 คดีหมายเลขด าที่ บ. 310/2559 
คดีหมายเลขแดงที่ บ. 227/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ. 134/2560 ระหว่าง
นายพุ่มพันธ์  หรือพลฤทธิ์  ผิวพรรณงาม ผู้ฟ้องคดี กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 

11/2563 
27 พฤศจิกายน 2563 

 

44 รับทราบการขอถอนวาระที่ 5.5 รับทราบโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ
วัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสถานทูตสาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน ประจ าประเทศไทย 

11/2563 
27 พฤศจิกายน 2563 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๒๓ 

 

 
 

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

45 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2563 - การประชุมครั้งที่ 
11/2563 โดยมอบฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ 

12/2563 
18 ธันวาคม 2563 

 

46 พิจารณาทบทวนปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 
 1. เห็นชอบก าหนดให้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวัน
ศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เวลาเริ่มประชุม 13.30 น. 
 2. เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี               
พ.ศ. 2564 ตามที่ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอ ทั้งนี้ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

12/2563 
18 ธันวาคม 2563 

 

47 พิจารณาการก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สายวิชาการที่ก าหนด 1.5 เท่าของข้าราชการแรกบรรจุและสายสนับสนุนที่
ก าหนด 1.3 เท่าของข้าราชการแรกบรรจุ 
 1. รับทราบคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระท าละเมิดอัน
เกิดจากการออกกฎ (อุทธรณ์ค าพิพากษา) ค าสั่งศาลปกครองสูงสูด เมื่อวันที่ 2 
กันยายน 2563 
 2. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 

12/2563 
18 ธันวาคม 2563 

 

48 เห็นชอบแต่งตั้ งนายปราโมทย์ โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

12/2563 
18 ธันวาคม 2563 

 

49 รับทราบแผนพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา และ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ที่
มหาวิทยาลัยเสนอ 

12/2563 
18 ธันวาคม 2563 

 

50 รับทราบค าสั่งศาลเลื่อนก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก จากวันท่ี 3 ธันวาคม 
2563 เวลา 14.00 น.  ออกไป เป็นวันที่ 15 ธันวาคม 2563  เวลา 14.00 น. 
ที่ศาลปกครองกลาง ช้ัน 3 ห้องพิจารณาคดี 6 คดีหมายเลขด าที่ บ.319/2559  
คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่ บ.136/2560 ระหว่าง
นางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 5 

12/2563 
18 ธันวาคม 2563 

 

51 รับทราบการย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับผู้อ านวยการกอง
หรือเทียบเท่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ที่  ๔๕๐๐/๒๕๖๓             
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

12/2563 
18 ธันวาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๒๔ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ          
ทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ระเบียบ/
ข้อบังคับ อื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 

1 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2562 ดังนี ้
 

รายละเอียดการรับ 
ในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 
(เดิม) 

ปีการศึกษา 2562 
(ใหม่) 

แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข 
แผน ก 

แบบ ก2 
แผน ข 

ภาคปกต ิ 5 10 - - 
ภาคพิเศษ 5 15 10 25 

รวม 10 25 10 25 
รวมท้ังสิ้น 35 35  

1/2563 
24 มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (ฉบับปรับปรุง) 

2/2563 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

 

3 เห็นชอบร่าง แนวทางและนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

2/2563 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

 

4  อนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปีการศึกษา 2563 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเดิมจ านวน 30 คน เป็นจ านวน 60 คน 

4/2563 
17 เมษายน 2563 

 

5  เห็นชอบนโยบาย หลักการ และแนวทางการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการจัดท าปฏิทิน การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5/2563 
15 พฤษภาคม 2563 

 

6 อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

5/2563 
15 พฤษภาคม 2563 

 

7 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและเพิ่มเติมรายวิชาในหลักสูตร            
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ 

(1) อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา และเพิ่มเติมรายวิชาในหลักสูตร               
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ 

(2) มอบสภาวิชาการก ากับ ติดตาม ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการส่งหลักสูตร 
จนกว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบหลักสูตร 
และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 

5/2563 
15 พฤษภาคม 2563 

 

 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๒๕ 

 

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

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
8 พิจารณานโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 1. เห็นชอบนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี เกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ โดยให้ออกประกาศ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. 2563  
 2. เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง            
ขอก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการ            
เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
 โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย แล้วเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

ครั้งท่ี 7/2563 
17 กรกฎาคม 2563 

 

9 รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ที่ยกเลิกก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และก าหนดให้วันท่ี 31 กรกฎาคม 
2563 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงใหม่ คดีหมายเลขด าที่                   
บ.319/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ.226/2559 คดีหมายเลขด าที่                
บ.136/2560 ระหว่างนางสาวกิติญาภัช ผาดี ผู้ฟ้องคดี กับ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 

ครั้งท่ี 7/2563 
17 กรกฎาคม 2563 

 

10 อนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี 

ครั้งท่ี 10/2563  
16 ตลุาคม 2563 

 

11 เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง ระเบียบ
วาระการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และให้ด าเนินการปรับแก้
ไขประกาศตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในประกาศต่อไป 

10/2563 
16 ตุลาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๒๖ 

 

 
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 เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ               
พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยให้ปรับแก้ไขข้อความตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1/2563 
24 มกราคม 2563 

 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภฏั               
พ.ศ. 2547 มาตรา 52 
วรรคสาม      

2 พิจารณาการด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 1. เห็นชอบให้การแต่งตั้งบุคคล เพื่อเป็นประธานและกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบ มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 คน ประกอบด้วย  
  (1) นางดวงสมร วรฤทธ์ิ    ประธานกรรมการ 
  (2) นายปราโมทย์  โชติมงคล  กรรมการ 
  (3) รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง กรรมการ 
  ส าหรับกรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสองคน ให้มา
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ก าหนด 
 2. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ ยกร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน             
ของรัฐ 

1/2563 
24 มกราคม 2563 

 พระราชบัญญั ติ ก า ร
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
มาตรา 21 
 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรั ฐ  พ .ศ . 
2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

3 เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2563 

2/2563 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

 ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธกิาร เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา                
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

4 มอบมหาวิทยาลัยทบทวนร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการ                    
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย   

2/2563 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

 พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั               
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 41, 
42 และ 43 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวธิีการสรร
หาผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก ศูนย ์ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๒๗ 

 

 
 

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 
5 เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563  
3/2563 

25 มีนาคม 2563 
 พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั  
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 
๑๙ 

6 วาระพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 (1) เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์  ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2563 และให้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
 (2) มอบนิติกรของมหาวิทยาลัยด าเนินการทบทวนรูปแบบในการร่าง
กฎหมายของมหาวิทยาลัยทุกฉบับ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การออกกฎหมายถูกต้อง สมบูรณ์ 
 (3)  เห็นชอบแต่ งตั้ ง  นายปราโมทย์   โชติมงคล อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบช่ือคณะกรรมการ               
ให้เหมาะสม ตามที่สภามหาวิทยาลัยเคยมีมติเรื่องการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย
ไว้แล้ว 

4/2563 
17 เม.ย. 2563 

 พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 
๔๓ 

7 รับทราบการขอถอนวาระที่  ๔.๘ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

4/2563 
17 เมษายน 2563 

 

 พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั  
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 
๑๙ 

8 เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับและ
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 และให้ปรับแก้
ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

4/2563 
17 เมษายน 2563 

 

9 เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเรียกเก็บ
เงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชา และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จาก
นักศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

4/2563 
17 เมษายน 2563 

 ระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๒๘ 

 

 
 

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

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๑๐ เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย              

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563  
โดยมอบเลขานุการ และกลุ่มงานวินัยและนิติการ ปรับแก้ไขตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบ
ความถูกต้อง แล้วเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

ครั้งท่ี 5/2563 
15 พฤษภาคม 2563 

 พระราชก าหนด วา่ด้วย
การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 
๒๕๖๒ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที ่๗๔/
๒๕๕๗ เร่ืองการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที ่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  
 ประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เรื่อง มาตรการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยั
ของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจกิายน 
๒๕๕๗  

๑๑ เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยค่าธรรมเนียม
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2563 โดยให้ปรับแก้
ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้ว
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

ครั้งที่ 6/2563 
19 มิถุนายน 2563 

 

๑๒ เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย                   
การบริหารงบประมาณ และการเงินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓)                 
พ.ศ. 2563 โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
ต่อไป  

ครั้งท่ี 7/2563 
17 กรกฎาคม 2563 

 

๑๓ เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การ
ก าหนดระดับต าแหน่ งและการแต่ งตั้ งข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 2563 โดยให้
ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

8/2563 
21 สิงหาคม 2563 

 

1๔ อนุมัติในหลักการ และมอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ... . ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
น าเสนออธิการบดีลงนามประกาศต่อไป 

9/2563 
18 กันยายน 2563 

 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๒๙ 

 

 
 

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 
1๕ เห็นชอบในหลักการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....  และมอบ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี                      
รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการต่อไป 

9/2563 
18 กันยายน 2563 

 

1๖ พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 (1) รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยทบทวนการแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้สอดคล้องเหมาะสมกับงานภายใต้กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 (2) มอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 คน 
ร่วมพิจารณาโครงสร้างองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ
คณะท างานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
       1) นายปราโมทย์  โชติมงคล  
       2) รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง 
       3) รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง 
       4) รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง 
 

10/2563 
16 ตุลาคม 2563 

 

1๗ เห็นชอบก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งคณบดี รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรง
ศรี  ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์  ในอัตราเดือนละ 55,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการ
ต่อไป 

10/2563 
16 ตลุาคม 2563 

 

1๘ เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งวิชาการ ส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563 ตามฉบับร่าง              
ที่เสนอ   

10/2563 
16 ตลุาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๓๐ 

 

 
 
 

มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น เป็นเรื่องๆ 
ก็ได้ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
18 เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ปรับเลื่อนเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี พ.ศ. 2563 และให้ด าเนินการปรับแก้ไขประกาศตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในประกาศ
ต่อไป 

11/2563 
27 พฤศจิกายน 2563 

 

19 เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และมอบ
มหาวิทยาลัยรับความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย            
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 

11/2563 
27 พฤศจิกายน 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๓๑ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2562 ดังนี ้
 

รายละเอียดการรับ 
ในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 
(เดิม) 

ปีการศึกษา 2562 
(ใหม่) 

แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข 
แผน ก 

แบบ ก2 
แผน ข 

ภาคปกต ิ 5 10 - - 
ภาคพิเศษ 5 15 10 25 

รวม 10 25 10 25 
รวมท้ังสิ้น 35 35  

1/2563 
24 มกราคม 

2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 อนุมัติการขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) ปีการศึกษา 2563 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเดิมจ านวน 30 คน เป็นจ านวน 60 คน 

4/2563 
17 เมษายน 2563 

 

3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและเพิ่มเติมรายวิชาในหลักสูตร            
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ 

(1) อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา และเพิ่มเติมรายวิชาในหลักสูตร               
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) คณะครุศาสตร์ ตามทีเ่สนอ 

(2) มอบสภาวิชาการก ากับ ติดตาม ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการส่งหลักสูตร 
จนกว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบหลักสูตร 
และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 

5/2563 
15 พฤษภาคม 

2563 

 

4 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและ
ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2562 

1. รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 
2562  

2. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการ และรายงานผลการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ในระบบ CHE QA Online ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ. เดิม) ก าหนดต่อไป  
 

ครั้งท่ี 8/2563 
21 สิงหาคม 

2563 

 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๓๒ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
5 รับทราบเอกลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์           

คณะวิทยาการจัดการ ตามที่เสนอ ดังนี ้
 1. เอกลักษณ ์
  “น าความรู้และภมูิปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 
 2. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 “คณะวิทยาการจัดการ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบณัฑิตทีเ่ป็นคน
ดี คนเก่ง มีความสุข รักษ์ท้องถิ่นและมีความเป็นไทย” 
 3. อัตลักษณ ์(วจก.) 
 

นิยามอัตลักษณ์ (วจก.) สอดคล้องกับ 
(มรท.) 

ว  หมายถึง วิทยาการเลิศ (มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ 
วิชาชีพ)  

- 

จ  หมายถึง จัดการเยี่ยม (น าความรู้ไปใช้ในการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบและสร้างสรรค์)  

- 

ก  หมายถึง เก่งปฏิบัติ (ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
และบูรณาการศาสตร์สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม)   

ม มืออาชีพ 
ร รักษ์ท้องถิ่น 
ท ทันสมัย 

 
 

9/2563 
18  กันยายน 2563 

 

6 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2562 
 1. รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2562 
 2. มอบมหาวิทยาลัยรับสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการ และรายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ลงในระบบ CHE QA Online เพื่อรายงานต่อกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.เดิม) ก าหนดต่อไป 

9/2563 
18  กันยายน 2563 

 

7 อนุมัติงดรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 เป็นต้นไป และมอบมหาวิทยาลัยรับความเห็นและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 

11/2563 
27 พฤศจิกายน 2563 

 

8 เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2563 และมอบมหาวิทยาลยั
รับความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการต่อไป 

11/2563 
27 พฤศจิกายน 2563 

 

9 เห็นชอบค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2563   

11/2563 
27 พฤศจิกายน 2563 

 

 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๓๓ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
- - - - 
    

 
 

มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญา

บัณฑิต 
 (1) อนุมัติ ให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 
1 คน 
 (2) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ จ านวน 6 คน                           
 (3) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 62 คน 

1/2563 
24 มกราคม 2563 

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

2 อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 106 คน 

2/2563 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย            
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 
๒๕๕๑ 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย           
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

3 พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 (1) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ จ านวน  3 คน         
 (2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน
ทั้งสิ้น 879 คน 

3/2563 
25 มีนาคม 2563 

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



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๓๔ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
4 อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนทั้งสิ้น 94 คน  

4/2563 
17 เมษายน 2563 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย            
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตร ี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย           
การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

5 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 (1) อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน 3 คน  
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน 3 คน 
 (2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนทั้งสิ้น 70 คน 

ครั้งที่ 5/2563 
15 พฤษภาคม 2563 

 

6 พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 (1) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 คน 
 (2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดังนี ้
  1) ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 255 คน 
  2) ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 คน 

ครั้งที่ 6/2563 
19 มิถุนายน 2563 

 

7 พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 (1) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 คน 
 (2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 86 คน 

ครั้งที่ 7/2563 
17 กรกฎาคม 2563 

 

8 อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 25 คน 

8/2563 
21 สิงหาคม 2563 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๓๕ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
9 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 

 (1) อนุมัติ ให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส า เร็จการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร์ จ านวน 1 คน 
 (2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ
และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
23 คน 

9/2563 
18 กันยายน 2563 

 

 

10 อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาค
พิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 68 คน 

10/2563 
16 ตุลาคม 2563 

 

11 อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและ                
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 29 คน 

11/2563 
27 พฤศจิกายน 2563 

 

12 อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติและ ภาค
พิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 138 คน 

12/2563 
18 ธันวาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๓๖ 

 

 
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 พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 (1) รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยทบทวนการแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้สอดคล้องเหมาะสมกับงานภายใต้กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 (2) มอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 คน 
ร่วมพิจารณาโครงสร้างองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ
คณะท างานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
       1) นายปราโมทย์  โชติมงคล  
       2) รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง 
       3) รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง 
       4) รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง 

10/2563 
16 ตุลาคม 2563 

 

 
 

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.  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ 1. อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ คงเดิม 
2. ผศ.สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน์ 2. ผศ.สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน์ คงเดิม 
3. อ.ชญานุตม์ บุญพระเกศ 3. อ.ชญานุตม์ บุญพระเกศ คงเดิม 
4. อ.วิเนส จันทะวงษ์ศรี 4. อ.วิเนส จันทะวงษ์ศรี คงเดิม 
5. Ms.Kanna Imai 5. อ.สุวัธน์  เรืองศรี เปลี่ยนแปลง  

1/2563 
24 มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๓๗ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
2 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ 
 ๑. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะ
แนว (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร์ ดังนี้ 
  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. ผศ.ธัชวรรณ หงส์นาค 1. ผศ.ธัชวรรณ หงสน์าค คงเดิม 
2. อ. ดร.สิริพร ดาวัน 2. อ. ดร.สิริพร ดาวัน คงเดิม 
3. อ. ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล 3. อ. ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คงเดิม 
4. ผศ.สมทรง กฤตมโนรถ 4. อ. ดร.ฐิติรัตน์  คล่องดี เปลี่ยนแปลง 
5. อ.วันทนีย์ บุญสุวรรณ 5. อ.ธันยนันท์ ทองบุญตา เปลี่ยนแปลง 

 
 ๒. มอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

1/2563 
24 มกราคม 2563 

 

 

3 อนุมัติการขอแก้ไขรหัสวิชา รายวิชาวิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

รหัสรายวิชา (เดิม) รหัสรายวิชา (ใหม่) หมายเหตุ 
วท 6003315 วิจัยและ
พั ฒ น า โ ค ร ง ง า น ท า ง
คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 
ทบทวนวรรณกรรม พัฒนา
โครงงาน วิ เคราะห์ข้อมูล 
แปลความ สรุปผลรายงาน
การวิจัย และเขียนบทความ
วิชาการเพื่อการน าเสนอในการ
ประชุมวิชาการ 

วท 6003411 วิจัยและ
พั ฒ น า โ ค ร ง ง า น ท า ง
คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การวิจัยและพัฒนา 
ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม 
พัฒนาโครงงาน วิเคราะห์
ข้อมูล แปลความ สรุปผล
รายงานการวิ จั ย  และ
เขียนบทความวิชาการเพื่อ
การน าเสนอในการประชุม
วิชาการ 

เปลี่ยนรหัส
วิชาใหม่ 

 

1/2563 
24 มกราคม 2563 

 

 

4 อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 

2/2563 
21 กุมภาพันธ์ 

2563 

 พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 
2562 มาตรา 31 

 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๓๘ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
5 อนุมัติแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการประถมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2567 

2/2563 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

 พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
มาตรา 31 
 ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง 
แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

6 อนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการ
ออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2/2563 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

 พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
มาตรา 31 

7 อนุมัติการขอเปิดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) ประจ าปี
การศึกษา 2563 ในรอบที่ 3 รับตรงเพิ่มเติม/Portfolio ตั้งแต่วันที่ 30 
เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตามปฏิทินการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

2/2563 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

 พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
มาตรา 31 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา (สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดังนี้ 

เดิม ใหม ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

สศ 2203202 ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรม
ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมไทย 

สศ 2203203 การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมไทย 

สศ 2211304 การเปลี่ยนแปลง
ทางสั งคมและ
วัฒนธรรม 

สศ 2211305 การเปลี่ยนแปลง
ทางสั งคมและ
วัฒนธรรม  

2/2563 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๓๙ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/
ข้อบังคับ อื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
9 อนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลรายชื่อวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

(สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 

กลุ่มวชิา รายชื่อวิชาตาม
หลักสูตร (เดิม) 

รายชื่อวิชาตาม
หลักสูตร (ใหม่) 

หมายเหตุ 

เอกบังคับ แขนงดนตรีตะวันตก แขนงดนตรีตะวันตก  
คงเดิม ด น  2 1 0 7 1 0 4 

ประวัติดนตรีไทยและ
ดนตรีตะวันตก 

ดน 2107104 ประวัติ
ดนตรี ไทยและดนตรี
ตะวันตก 

แขนงดนตรีไทย แขนงดนตรีไทย  
เปลี่ยนแปลง
รายช่ือวิชาให้
ตรงกัน 

ด น  2 1 0 7 1 0 4 
ประวัติดนตรีตะวันตก
และดนตรีไทย 

ดน 2107104 ประวัติ
ดนตรี ไทยและดนตรี
ตะวันตก 

วิชาชีพครู แขนงดนตรีตะวันตก แขนงดนตรีตะวันตก  
เปลี่ยนแปลง
รายชื่อ 

ดน 1204208 การ
บริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพ 

ดน 1204208 การ
บริหารการศึกษาและ
กา รประกั นคุณภาพ
การศึกษา 

แขนงดนตรีไทย แขนงดนตรีไทย  
เปลี่ยนแปลง
รายชื่อ 

ดน 1204208 การ
บริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพ 

ดน 1204208 การ
บริหารการศึกษาและ
กา รประกั นคุณภาพ
การศึกษา  

2/2563 
21 กุมภาพันธ์ 

2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 
 1. อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ 
 2. มอบสภาวิชาการก ากับ ติดตาม ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการส่งหลักสูตร              
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) และ
หลักสูตรอื่นท่ีผ่านสภามหาวิทยาลัยไปก่อนหน้านี้ และอยู่ระหว่างการส่งหลักสูตร ต่อ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จนกว่าส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะรับทราบหลักสูตรเสร็จ
สิ้นเรียบร้อยแล้ว และให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ 

4/2563 
17 เมษายน 

2563 

 ประกาศ
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง
แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔ 
 พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562 
มาตรา 31 

 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๔๐ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
11 อนุมัติแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ           

การสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 – 
2567 

4/2563 
17 เมษายน 2563 

 พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
มาตรา 31 
 ประกาศ
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เร่ือง 
แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้อ ๔ 

12 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ 1. ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ คงเดิม 
2. อาจารย์ชวลิต  ศุภศักดิ์ธ ารง 2. อาจารย์ชวลิต  ศุภศักดิ์ธ ารง คงเดิม 
3. ผศ.สุรยุทธ  ทองค า 3. ผศ.สุรยุทธ  ทองค า คงเดิม 
4. อาจารย์เขมิกา  สงวนพวก 4. อาจารย์เขมิกา  สงวนพวก คงเดิม 
5. อาจารย์ณิชชา  อ่อนอุดม 5. อาจารย์รุ่งลักษณ์  นาคสังข์ เปลี่ยนแปลง  

4/2563 
17 เมษายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 (1) อนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 (2) มอบมหาวิทยาลัย ด าเนินการแจ้งการปิดหลักสูตร ให้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบต่อไป   

5/2563 
15 พฤษภาคม 2563 

 

14 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. อาจารย์ญาณเทพ  อารมณ์อุ่น 1. อาจารย์อภิวัฒน์ สุริยศ เปลี่ยนแปลง 
2. อาจารย์ธัญชนา  ชัยวิรัตน์ 2. อาจารย์ธัญชนา  ชัยวิรัตน์ คงเดิม 
3. อาจารย์ศราวุธ  เสียงแจ่ม 3. อาจารย์ศราวุธ  เสียงแจ่ม คงเดิม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาค า 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาค า คงเดิม 
5. อาจารย์กฤษฎางค์  ไวยนันท์ 5. อาจารย์กฤษฎางค์  ไวยนันท์ คงเดิม 
6. อาจารย์เกียรติรัตน์  หุ่นสุวรรณ 6. อาจารย์เกียรติรัตน์  หุ่นสุวรรณ คงเดิม 

 
 

6/2563 
19 มิถุนายน 2563 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๔๑ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/
ข้อบังคับ อื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
15 อนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสมบูรณ์ 
6/2563 

19 มิถุนายน 2563 
 

16  อนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสมบูรณ์ 

6/2563 
19 มิถุนายน 2563 

 

17 อนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่               
พ.ศ. 2555)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสมบูรณ์ 

6/2563 
19 มิถุนายน 2563 

 

18 อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่             
พ.ศ. 2563)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมอบมหาวิทยาลัย ตรวจสอบและ
แก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ก าหนด และก่อนเสนอหลักสูตรต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมต่อไป ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

6/2563 
19 มิถุนายน 2563 

 

19 อนุมัติแผนการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
ประจ าปีการศึกษา  2563 – 2567 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัย
รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการ 

7/2563 
17 กรกฎาคม 

2563 

 

20 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง                    
พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ธร   
ลิมป์กฤตนุวัตร ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ธร   
ลิมป์กฤตนุวัตร ์

คงเดิม 

2. อาจารย์ ดร.พินิจนันท์   
เนื่องจากอวน 

2. อาจารย์ ดร.พินิจนันท์   
เนื่องจากอวน 

คงเดิม 

3. อาจารย์ ดร.อนันต์  เคนท้าว 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์  
ลิจ้วน 

เปลี่ยนแปลง
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

และอาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
4. อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์   
ขวัญไตรรงค์ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์   
ขวัญไตรรงค์ 

เปลี่ยนแปลง 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

5. อาจารย์ ดร.อาทิตย์  เนื่องอุดม 5. อาจารย์ ดร.อาทิตย์  เนื่องอุดม คงเดิม  
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17 กรกฎาคม 

2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๔๒ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/
ข้อบังคับ อื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
21 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
คณะครุศาสตร์  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  
จันทร์เรือง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  
จันทร์เรือง 

คงเดิม 

2.  อาจารย์กานต์ยุภา ชุ่มสนิท 2. อาจารย์กานต์ยุภา ชุ่มสนิท คงเดิม 
3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ 3. อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ คงเดิม 
4. อาจารย์ณัฐณิชาช์  เสารักษา 4. อาจารย์ณัฐณิชาช์  เสารักษา คงเดิม 
5. อาจารย์ ดร.ปกเกศ  จุลสุคนธ์ 5. อาจารย์ชลธิชา  น านา เปลี่ยนแปลง 
6. อาจารย์ ดร.เนติ  เฉลยวาเรศ 
 (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

6. อาจารย์ ดร.เนติ  เฉลยวาเรศ 
 (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

คงเดิม 
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22 อนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  
คณะครุศาสตร์ โดยให้หลักสูตรดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จ
การศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้
มหาวิทยาลัยขออนุมัติปิดหลักสูตร โดยสมบูรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย 

7/2563 
17 กรกฎาคม 2563 

 

 

23 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562                             
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ   
วัชรบัณฑิต 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ   
วัชรบัณฑิต 

คงเดิม 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณี  เพ็ชรเสนา 2. อาจารย์ยุทธนา  ชัยเจริญ เปลี่ยนแปลง 
3. อาจารย์สุชาดา  สวัสดี 3. อาจารย์สุชาดา  สวัสดี คงเดิม 
4. อาจารย์ภาวิณี  เทียมดี 4. อาจารย์ภาวิณี  เทียมดี คงเดิม 
5. อาจารย์ปิยวรรณ  พันสี  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ  

พันสี 
คงเดิม 

 
 

8/2563 
21 สิงหาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๔๓ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/
ข้อบังคับ อื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
24 อนุมัติการขอแก้ไขข้อมูลใน มคอ.2 ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

(4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอดังนี้ 
 1. วิชาเอกบังคับของแขนงวิชาดนตรีตะวันตกและแขนงดนตรีไทย 
 

ล าดับ หน้า ข้อมูลเดิม มคอ.2 ข้อมูลใหม่ มคอ. (ปรับแก้ไข) 
1 15 แขนงดนตรีตะวันตก 

ดน 2107219 การสอนทฤษฎี
ตะวันตก 1 

แขนงดนตรีตะวันตก 
ดน 2107221 การสอนประวัติ
ดนตรีตะวันตก 

2 18 แขนงดนตรีไทย 
ดน 2107219 การสอนทฤษฎี
ตะวันตก 1 

แขนงดนตรีไทย 
ดน 2107221 การสอนประวัติ
ดนตรีตะวันตก 

 2. วิชาเอกเลือกแขนงดนตรีตะวันตก 
ล าดับ หน้า ข้อมูลเดิม มคอ.2 ข้อมูลใหม่ มคอ. (ปรับแก้ไข) 

1 16 แขนงดนตรีตะวันตก 
ดน 2107221 การสอนประวัติ
ดนตรีตะวันตก 

แขนงดนตรีตะวันตก 
ดน 2107219 การสอนทฤษฎี
ตะวันตก 1 

 
 

9/2563 
18 กันยายน 2563 

 

25 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)             
คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังนี ้
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. อาจารย์ ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ  อาจารย์ลาออก 

2. ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า 1. ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า คงเดิม ปรับล าดับ
เป็น 1  

3. ผศ.ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา 2. ผศ.ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา คงเดิม ปรับล าดับ
เป็น 2 

4. อาจารย์ ดร.ภูวดล จุลสุคนธ์ 3. อาจารย์ ดร.ภูวดล จุลสุคนธ์ คงเดิม ปรับล าดับ
เป็น 3 

5. อาจารย์ ดร.สรรชัย ชูชีพ 4. อาจารย์ ดร.สรรชัย ชูชีพ คงเดิม ปรับล าดับ
เป็น 4 

 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. อาจารย์ ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ 1. อาจารย์ ดร.บุญยานุช เฉวียงหงส์ อาจารย์ลาออก และ
คุรุสภาแนะน าให้มี

การปรับแก้ไข 
2. ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า 2. ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า คงเดิม  

3. ผศ.ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา 3. ผศ.ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา คงเดิม  

4. อาจารย์ ดร.ภูวดล จุลสุคนธ์ 4. อาจารย์ ดร.ภูวดล จุลสุคนธ์ คงเดิม  

5. อาจารย์ ดร.สรรชัย ชูชีพ 5. อาจารย์ ดร.สรรชัย ชูชีพ คงเดิม  

6. อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล 6. อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คงเดิม 
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รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๔๔ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ระเบียบ/
ข้อบังคับ อื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
26 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2566 
คณะครุศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังนี ้
 

รายละเอียดการรับ 
แต่ละปีการศึกษา 
2563 – 2566 

กรณีมีผู้สมัคร 
เข้ารับการศึกษาในภาคปกติ 

กรณีไม่มีผู้สมัคร 
เข้ารับการศึกษาในภาคปกติ 

แผน ก  
แบบ ก2 

แผน ข แผน ก  
แบบ ก2 

แผน ข 

(1) ภาคปกต ิ 5 10 - - 
(2) ภาคพิเศษ 5 15 10 25 

รวม 10 25 10 25 
รวมทั้งสิ้น 35 35 

โดยมีเง่ือนไขว่า หากมีผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในภาคปกติไม่ครบจ านวนที่ตั้งไว้ในแผนการรับ จะน า
จ านวนที่เหลือไปรวมกับจ านวนเปิดรับของภาคพิเศษให้ครบ 35 คน/ปีการศึกษา เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน 
มคอ. 2 
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27 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากเดิม รับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1  ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 20 คน เป็น รับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 20 คน 
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28 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงช่ือสาขาวิชา จากเดิม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ แก้ไขเป็น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาศิลปกรรม  
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts  Program in Fine and Applied Arts 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม) 
ช่ือย่อ (ไทย) : ศป.บ. (ศิลปกรรม) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts  (Fine and Applied Arts) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.F.A (Fine and Applied Arts) 
 

12/2563 
18 ธันวาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๔๕ 

 

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

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 (1) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอช่ือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์   
บ่ายเที่ยง ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการ สภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทน ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล 
 (2) มอบมหาวิทยาลัย ด าเนินการน าเสนอรายช่ือ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง ตาม ข้อ 1 รวมกับรายช่ือผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือตาม
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 (การประชุมลับ) เมื่อวันท่ี 18 
ตุลาคม 2562 จ านวน 10 คน เสนอกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม เพื่อด าเนินการต่อไป 

ครั้งที่ 5/2563 
15 พฤษภาคม 2563 

 มาตรา ๑๖ (๕)
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภฏั  
พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มา ซ่ึงกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

2 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอช่ือ นายวิชัย ศรีขวัญ ด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และให้ด าเนินการเสนอต่อ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ต่อไป 

ครั้งที่ 5/2563 
15 พฤษภาคม 2563 

 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตรี ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการไดม้าซึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

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- -  

 
 

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

1 เห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้ 
 1. นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ์  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  วงศ์เกษม รองประธานกรรมการ 
 3. นายเฉลิมชัย  ลิ้มสกุล  รองประธานกรรมการ 
 4. นางจิตรา แสงวัฒนาฤกษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. นางเพ็ญจันทร์  ศิริพานิชกร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. นายสุรพล เคยบรรจง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

11/2563 
27 พฤศจิกายน 2563 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๔๖ 

 

 
 

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

1 
(ต่อ) 

 7. พ.ต.อ.ปรารถนา  แผ่นผา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 8. นางพัชนีย์  พิชิตการณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9. นายศิริพจน์  พุกเจริญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 10. นางสมจิตต์  แต่งสมุด  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 11. นายวีรพล  เกิดภู่   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 12. นายลิขิต  สุนทรสุข   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 13. นางเบ็ญจวรรณ  วงษ์สุนทร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

11/2563 
27 พฤศจิกายน 2563 

 

 
 

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

1 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จากการเปิดรับนักศึกษาภาค
พิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2562 จ านวน 4,284,200 
บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่น  สี่พันสองร้อยบาทถ้วน)  เพื่อด าเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

2/2563 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั           
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

2 อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562 
จ านวน 826,800 บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ โดย
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

6/2563 
19 มิถุนายน 2563 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

3 อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1/2563 จ านวน 4,049,200 บาท (สี่ล้านสี่หมื่นเก้าพัน
สองร้อยบาทถ้วน) เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

10/2563 
16 ตุลาคม 2563 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

4 เห็นชอบก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งคณบดี รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ทรงศรี  ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์  ในอัตราเดือนละ 55,000 บาท 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เสนอ และมอบ
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 

10/2563 
16 ตลุาคม 2563 

 

5 อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

11/2563 
27 พฤศจิกายน 2564 

 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๔๗ 

 

 
 

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

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1  เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับและ

จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 และให้
ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

4/2563 
17 เมษายน 2563 

 

2 เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเรียก
เก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชา และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
จากนักศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

4/2563 
17 เมษายน 2563 

 ระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินคลังการรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ว่าดว้ย การ
บริหารงบประมาณและ
การเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

3 เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยค่าธรรมเนียม
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2563 โดยให้ปรับแก้ไข
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

ครั้งที่ 6/2563 
19 มิถุนายน 2563 

 

4 เห็นชอบให้ ออกข้อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี  ว่ าด้ วย                   
การบริหารงบประมาณ และการเงินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่  ๓)                 
พ.ศ. 2563 โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป  

ครั้งท่ี 7/2563 
17 กรกฎาคม 2563 

 

5 เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งวิชาการ ส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563 ตามฉบับร่าง              
ที่เสนอ   

10/2563 
16 ตลุาคม 2563 

 

๖ เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับ
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
และมอบมหาวิทยาลัยรับความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 

11/2563 
27 พฤศจิกายน 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๔๘ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน
ในในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยให้ปรับแก้ไข
ข้อความตามความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

1/2563 
24 มกราคม 2563 

 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภฏั  
พ.ศ. 2547 มาตรา 52 
วรรคสาม      

2 เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ 
พ.ศ. 2563 

2/2563 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

3 ไม่อนุมัติค าขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ราย                   
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล ตามที่คณะ
กรรมการฯ เสนอ 

5/2563 
15 พฤษภาคม 2563 

 มาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
 ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธกีาร 
และเง่ือนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๗ 

4 เห็นชอบกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จ านวน                   
25 อัตรา ดังนี ้

กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 

กลุ่มงาน จ านวน 
บริการ 3 
เทคนิค 4 
บริหารทั่วไป 17 
วิชาชีพเฉพาะ 1 

รวม 25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๔๙ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย          
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนใน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
5 เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การก าหนด

ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 2563 โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

8/2563 
21 สิงหาคม 2563 

 

6 อนุมัติผลการประเมินเพื่อแต่งตั้ งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา            
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการ จ านวน ๕ ราย ดังนี ้
 1. นายอ าพล พุ่มไพจิตร ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 
8 พฤษภาคม 2563 
 2. นางสาวศิริญาภัฏฐ์  นามวงศ์วรรณ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานท่ัวไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 20 เมษายน 2563 
 3. นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 
 4. นางสาวภรณี ข าแย้ม ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที ่7 พฤษภาคม 2563 
 5. นางสาวอรวรรณ ฉ่ าแสง ต าแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 9 เมษายน 2563 

8/2563 
21 สิงหาคม 2563 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

7 เห็นชอบในหลักการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... และ
มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการต่อไป 

9/2563 
18 กันยายน 2563 

 

 

8 เห็นชอบทบทวนการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. และตามความเห็นของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หนังสือที่  
อว 0227.2(2)/301 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 

9/2563 
18 กันยายน 2563 

 

9 พิจารณาหลักการขั้นตอนการเสนอและพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ และเรื่อง
ร้องทุกข์ ที่เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย 
 1. เห็นชอบมอบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท าการ
แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ และ
เรื่องร้องทุกข์ ในทุกกรณี โดยมีหลักการขั้นตอนการเสนอและพิจารณา
เรื่องอุทธรณ์ และเรื่องร้องทุกข์ท่ีเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑.1 การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ร้องทุกข์ ต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัย ให้ส่งที่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี อาคารส านักงานอธิการบดี ช้ัน 6  

12/2563 
18 ธันวาคม 2563 

 

 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๕๐ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย          
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนใน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๙ 

(ต่อ) 
 1.2 เมื่อส านักงานสภามหาวิทยาลัย รับหนังสืออุทธรณ์ หรือ
หนังสือร้องทุกข์แล้วให้เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการ 
ให้น าเรื่ องเสนอต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณากลั่นกรอง  
 1.3 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี พิจารณากลั่นกรอง และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาวินิจฉัย 
 โดยให้ใช้หลักการนี้ไปจนกว่าจะมีการปรับแก้ไขข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย การ
สอบสวนพิจารณาการลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 
 2. มอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ 
การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนการอุทธรณ์และ          
การร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๕๑ 

 

 
 

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

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 เห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวปรารถนา  อนุวงษ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

ต าแหน่งนิติกร สังกัดกลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาด าเนินการในศาล
ปกครอง แทนผู้ที่ลาออก 

1/2563 
24 มกราคม 2563 

 

2 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานกรรมการ 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง กรรมการ 
 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธ์ิ  เสนกาศ กรรมการ 
 ๔.  อาจารย์อภิชาติ  อาวจ าปา  กรรมการ   
 ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ กรรมการ 
 ๖.  อาจารย์พิธพร  ไทยภูมิ  กรรมการ 
 ๗.  อาจารย์ ดร.วีรวิชญ์  บุญส่ง  กรรมการ 

1/2563 
24 มกราคม 2563 

 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
เทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการ
สรรหาคณบดี พ.ศ. 
2551 

3 เห็นชอบแต่ งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.พ.ว.) ประกอบด้วย  
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยงประธานกรรมการ 
  (กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ประชุม  สุวัตถี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. ศาสตราจารย์ ดร.จุลละพงษ์  จุลละโพธิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. ศาสตราจารย์เพ็ญศรี  กาญจโนมัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร  จามรมาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

2/2563 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
เทพสตรี ว่าด้วยหลัก
และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 
ข้อ 7 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์                
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
หมวด 1 ข้อ 3 “ให้สภา
สถาบันแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ” 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๕๒ 

 

 
 

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

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
4 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ประกอบด้วย 

 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 

 (นายปราโมทย์  โชติมงคล) 
 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  กรรมการ 

 3. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 

 4. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 

 5. รองอธิการบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน) 
 6. รองอธิการบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์) 
 7. คณบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

 (อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 8. คณบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์) 
 9. ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ ส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ กรรมการ 

  และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่ไม่ได้
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา) 
 10. อาจารย์ ดร.เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ ์  กรรมการ 

 11. อาจารย์พัชรี  ชีวะค านวณ   กรรมการ 

 12. นายวัชระ  รักษาพล    กรรมการ 

 13. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   เลขานุการ 

3/2563  
25 มีนาคม 2563 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซ่ึงนายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ ๖ 

5 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย  
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   ประธานกรรมการ
 2. รองอธิการบดีที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์) 
 3. รองอธิการบดีที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา  กองสูงเนิน) 
 4. คณบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บรสิุทธ์ิ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)   
 5. คณบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
 (อาจารย์ ดร.สกลุ ค านวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม)  
  
  

3/2563  
25 มีนาคม 2563 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซ่ึงกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 255๙  
ข้อ ๖ 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๕๓ 

 

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

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๕ 

(ต่อ) 
 6. ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ 
กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ  ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย    
 (อาจารย์ ดร.จุติรัช  อนุกูล ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 
       7. อาจารย์ ดร.เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์  กรรมการ 
 8. อาจารย์พัชรี  ชีวะค านวณ   กรรมการ  
 9. นายวัชระ  รักษาพล    กรรมการ 
 10. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   เลขานุการ 

  

6 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย 
 1. นางดวงสมร  วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ประธาน 
 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รองประธาน 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี) 
 3. นายโอภาส  เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 4. นายวิชิต  พิพัทธกุศลกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ประเทือง  ภมูิภัทราคม  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดี 
      กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
      กรรมการ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา  กองสูงเนิน รองอธิการบดี 
           กรรมการและเลขานุการ 
 ส าหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มาใช้บังคับกับการ
ประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม 

4/2563 
17 เมษายน 2563 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภฏัเทพสตร ีวา่ด้วย 
คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภฏั           
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข้อ ๕ 

7 เห็นชอบแต่งตั้งผู้ ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์  คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง และให้อยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

6/2563 
19 มิถุนายน 2563 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

8 เห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการ           
ฝ่ายกฎหมายประจ า สภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 

1. แต่งตั้งอาจารย์ ดร.ศตพล  มุ่งค้ ากลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์               
และเทคโนโลยี เป็นอนุกรรมการ  

2. แต่งตั้งนางสาวปรารถนา  อนุวงศ ์ต าแหน่ง นิตกิร เปน็ 
ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

6/2563 
19 มิถุนายน 2563 

 

 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๕๔ 

 

 
 

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

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
9 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 ๑.  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล   กรรมการ 
      (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 ๓.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  กรรมการ 
 ๔.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
 ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง  กรรมการ 
       (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร)   
 ๖.  อาจารย์พิพัฒศรัณย์  โพธิ์บุญ   กรรมการ 
  (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์)   
 ๗.  เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เลขานุการ 

9/2563 
18 กันยายน 2563 

 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพ
สตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลยั            
พ.ศ. 2561 

10 เห็นชอบแต่งตั้ ง นายวัชระ  รักษาพล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา                   
สายสนับสนุน เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน 

11/2563 
27 พฤศจิกายน 2563 

 

11  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี และแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก 
 1. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน และคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก ดังนี ้
  1.1 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย 
   (1) อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธาน 
   (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง กรรมการ 
   (3) อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง กรรมการ 
   (4) อาจารย์ขจิตพรรณ ทองค า กรรมการ 
   (5) อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล กรรมการ 
   (6) อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ กรรมการ 
   (7) อาจารย์ ดร.ธันยนันท์ ทองบุญตา กรรมการ 
  1.2 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบด้วย 
   (1) อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธาน 
  (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง กรรมการ 
  (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ กรรมการ 
  (4) อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง  กรรมการ 
  (5) อาจารย์ ดร.ดวงพร ไม้ประเสริฐ  กรรมการ 
  (6) ผศ. ดร.กัญญารัตน์  อู่ตะเภา  กรรมการ 
  (7) นางจินตนา เขตจ านันต์  กรรมการ 

  

 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๕๕ 

 

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

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๑๑ 
(ต่อ) 

1.3 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 
 (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประธาน 
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  เสนกาศ  กรรมการ 
 (3) อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง   กรรมการ 
 (4) นางนุชนาฎ พันธุ์ไชยศรี   กรรมการ 
 (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล  นันทศรีวิวัฒน์  กรรมการ 
 (6) อาจารย์ ดร.ธาดา ค าแดง   กรรมการ 
 (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิลธร  มะระกานนท์ กรรมการ 
1.4 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 
 (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประธาน 
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง  กรรมการ 
 (3) อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย   กรรมการ 
 (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าลอง เขตจ านันต์  กรรมการ 
 (5) อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ   กรรมการ 
 (6) อาจารย์เพ็ญนภา  จุมพลพงษ์   กรรมการ 
 (7) อาจารย์นฤมลวรรณ สุขไมตรี   กรรมการ  
1.5 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบด้วย 
 (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประธาน 
 (2) ผูช่้วยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง  กรรมการ 
 (3) อาจารย์ ดร.สกุล  ค านวนชัย   กรรมการ 
 (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์  สาริพันธ์ กรรมการ 
 (5) อาจารย์ ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร   กรรมการ 
 (6) นางสาวศิริญาภัฏธ์  นามวงศ์วรรณ  กรรมการ 
 (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขส าราญ กรรมการ 
1.6 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 
 (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประธาน 
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง  กรรมการ 
 (3) อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ ากลาง   กรรมการ 
 (4) อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ   กรรมการ 
 (5) นายอานพ ทองตัน    กรรมการ 
 (6) นายนพดล มีคุณ     กรรมการ 
 (7) นางพิณรัตน์ โพธิ์เจริญ   กรรมการ 
1.7 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วย 
 (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประธาน 
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์  กรรมการ 
 (3) อาจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย   กรรมการ 
 (4) อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์   กรรมการ 
   

  

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๕๖ 

 

มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/
ข้อบังคับ อื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๑๑ 
(ต่อ) 

 (5) นางภูมาดา ผลนิโครธ   กรรมการ 
 (6) นางสาวชวนชม สมนึก   กรรมการ 
       (7) นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม               กรรมการ 
2. เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะกรรมการสรร
หาผู้อ านวยการสถาบัน และคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี ้
 2.1 นางปิ่นธัญ  พรรษา  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 2.2 นายวุฒิชัย  มาลัยวงษ์  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ 
 2.3 นายคทายุทธ ช่ืนชม  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

12 เห็นชอบในหลักการให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย จ านวน 4 
คณะ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ และรายช่ือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นประธาน และรอง
ประธาน ดังนี ้
 (๑) คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลยั  
 

องค์ประกอบคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
รายชื่อ 

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งต้ัง 
1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน  
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน 

รองประธาน นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ 

3. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

กรรมการ นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ ์

4. อธิการบดี หรอืผู้ที่อธกิารบดี
มอบหมาย จ านวน 1 คน 

กรรมการ  

5. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้
ด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวน 1 คน  

กรรมการ  

6. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก
ผู้แทนคณาจารย์ประจ า จ านวน 1 คน 

กรรมการ  

7. ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 

กรรมการ  

8. รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบด้านงาน
นโยบายและแผน 

เลขานุการ  

9. ผู้ช่วยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 คน 

ผู้ช่วยเลขานุการ  

10. เจ้าหน้าทีก่องนโยบายและแผน 
จ านวน 1 คน  

ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

12/2563 
18 ธันวาคม 2563 

 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๕๗ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/
ข้อบังคับ อื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๑๒ 
(ต่อ) 

 (2) คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 
 

องค์ประกอบคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
รายชื่อ 

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งต้ัง 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  

สัจจานันท ์
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รอง

ประธาน 
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ 
หรดาล 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยด าเนินการ
สรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ 
รองศาสตราจารย์ และคุณวุฒิปริญญาเอก             
ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน จ านวน
ไม่เกิน 3 คน  

กรรมการ  

4. อธิการบดี หรอืผู้ที่อธกิารบดีมอบหมาย  
จ านวน 1 คน 

กรรมการ  

5. รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบงานด้าน
วิชาการ 

เลขานุการ  

6. ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยั จ านวน 1 คน ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

 

7. ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ จ านวน 1 คน  ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

 

 (3) คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ นโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  

องค์ประกอบคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
รายชื่อ 

ผู้ที่ได้รับการเสนอ
แต่งตั้ง 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 

ประธาน นางดวงสมร  วรฤทธิ ์

2. อธิการบด ี รองประธาน  
3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและทรัพย์สินที่เป็น
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งต้ัง จ านวน 3 คน 

กรรมการ 
 

4. บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือ ผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก จากการเสนอโดยอธิการบดี จ านวน 
2 คน 

กรรมการ 

 

5. รองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมาย เลขานุการ  
6. ให้อธกิารบดีแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศึกษา หรือ พนักงานใน
สถาบันอดุมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลยัทีด่ ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากวา่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
จ านวนไม่เกิน 2 คน (ตามขอ้บังคับฯ วา่ด้วย
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  
พ.ศ. 2554) 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๕๘ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุม 
ครั้งที่ 

๑๒ 
(ต่อ) 

 (4) คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
รายชื่อ 

ผู้ที่ได้รับการเสนอ
แต่งตั้ง 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน นายขจร จิตสุขุมมงคล 
2. กรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
จ านวน 1 คน 

รองประธาน รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  
เทพทอง 

3. อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  
จ านวน 1 คน 

กรรมการ  

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก 
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวน 1 คน 

กรรมการ  

5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลยั
ด าเนินการ    สรรหาจากผู้เชีย่วชาญด้าน
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือตามที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด จ านวน...คน  

กรรมการ  

6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ  
7. ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จ านวน  
1 คน 

ผู้ช่วยเลขานุการ  

8. นิติกรของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ   

  

13 เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามกฎหมาย และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย              ราชภัฏเทพสตรี ดังนี ้
 1. นางดวงสมร วรฤทธิ์  เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๒. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี 
 ๓. รองศาสตราจารย์  ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ ยง  เป็นประธานกรรมการ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๔. ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๕. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๖. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 ทั้งนี้ วาระการด ารงต าแหน่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

12/2563 
18 ธันวาคม 

2563 

 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕5๗ 
 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕62 

 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๕๙ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณา
และเสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด อันอยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ อื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
๑๓ 
(ต่อ) 

  
 
 
 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้
ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕61 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี                 
พ.ศ. 2555 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดระดบั
ต าแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที ่5)                  
พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๖๐ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๑5)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่
อธิการบดี หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัตกิารอยา่งหน่ึง
อย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของ นางสาวชุติมา  เพชรรักษ์ รหัส 

57217030118 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 3 (กรณีพิเศษ) ต่อไปอีก 1 ภาค
การศึกษา 

3/2563 
25 มีนาคม 2563 

 

2 เห็นชอบยกเว้นค่าปรับกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนดใน
อัตราวันละ 20 บาท ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2563 

4/2563 
17 เมษายน 2563 

 ระเบยีบมหาวิทยาลัย               
ราชภฏัเทพสตร ีวา่ด้วยการ
เก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
การจัดการศึกษาภาคปกติ 
พ.ศ. 2557 และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. 2562 

3 รับทราบนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  และเกณฑ์การสอบผ่านความรู้
ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับ
ปริญญาตรี (ภาคปกติ) พ.ศ.2563 

4/2563 
17 เมษายน 2563 

 

4 เห็นชอบปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

7/2563 
17 กรกฎาคม 2563 

 

5 อนุมัติการขอใช้เงินที่มีอุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเง่ือนไข 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อ
วันท่ี 21 สิงหาคม 2563 จ านวน 509,055 บาท (ห้าแสนเก้าพันห้าสิบ
ห้าบาทถ้วน) เพื่อใช้ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 
21 ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

11/2563 
27 พฤศจิกายน 

2563 

 

6 อนุมัติการขอใช้เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเง่ือนไข
หรือก าหนดไว้ไม่ชัดเจน จ านวน 13,950,000 บาท (สิบสามล้านเก้า
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ด าเนินโครงการจัดซื้อรถยนต์เพื่อให้บริการ 
จ านวน 4 คัน และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 

12/2563 
18 ธันวาคม 2563 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๑6)  ส่งเสรมิ สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนการปฏิบัติภารกจิร่วมกบัสถาบันอื่น 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
อื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
- - - - 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๖๑ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๑7)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของผู้ใด
โดยเฉพาะ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ อื่นๆ                       
ที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
1 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 
1/2563 

24 มกราคม 2563 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลยั         
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การ
บริหารงบประมาณและการเงิน
ของมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๙ 

2 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนธันวาคม 2562 

2/2563 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

3 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ.2563 

3/2563 
25 มีนาคม 2563 

4 รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลข
ด าที่ บ.222/2560 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 
 (1) รับทราบหมายแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก                
คดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
ระหว่างนายอุเทน  เรืองรุ่ง ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่  4 และสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการ 
เจ้าของส านวน  
 (2) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ผู้ถูกฟ้องคดีที่  4                
มอบอ านาจให้  นางสาวปรารถนา  อนุวงศ์  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง นิติกร เข้าร่วมกระบวนการพิจารณา
ในวันน่ังพิจารณาคดี ครั้งแรก ในคดีหมายเลขด าที่ บ.222/2560 
ในวันท่ี 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลปกครองกลาง 
ช้ัน  3  ห้ อ งพิ จ า รณาคดี  6  ถนนแจ้ ง วัฒนะ  เ ขตหลั กสี่  
กรุงเทพมหานคร 

3/2563 
25 มีนาคม 2563 

 

5 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

4/2563 
17 เมษายน 2563 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราช
ภัฏเทพสตรี วา่ด้วยการบริหาร
งบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

6 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

5/2563 
15 พฤษภาคม 2563 

7 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 

6/2563 
19 มิถุนายน 2563 

8 รับทราบรายงานประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 6/2563 
19 มิถุนายน 2563 

9 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 

7/2563 
17 กรกฎาคม 2563 

10 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

8/2563 
21 สิงหาคม 2563 

 
11 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 
9/2563 

18 กันยายน 2563 
12 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
10/2563 

16 ตุลาคม 2563 
 
 
 



รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน้า  ๖๒ 

 

 
 

มาตรา ๑๘ (๑7)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของผู้ใด
โดยเฉพาะ 

ระเบียบ/
ข้อบังคับ อื่นๆ                       

ที่เกี่ยวข้อง ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ 
13 รับทราบรายงานงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 50,043,916.03 บาท (ห้าสิบล้านสี่
หมื่นสามพันเก้าร้อยสิบหกบาทสามสตางค์) 

10/2563 
16 ตุลาคม 2563 

 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เทพสตรี ว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

14 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
กันยายน พ.ศ. 2563 
 

11/2563 
27 พฤศจิกายน 2563 

15 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2563 

12/2563 
18 ธันวาคม 2563 
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การอนุมัติปริญญาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต 
และปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ปีพุทธศักราช ๒๕๖3 

 
 
 

 
 
 

 

ครั้งที ่ วันที่ประชุม 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาตรี 

1/2563 24 มกราคม 2563 - 1 6 62 69 
2/2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 - - - 106 106 
3/2563 25 มีนาคม 2563 - - 3 879 882 
4/2563 17 เมษายน 2563  - - - 94 94 
5/2563 15 พฤษภาคม 2563  - 3 - 70 73 
6/2563 19 มิถุนายน 2563  - - 2 261 263 
7/2563 17 กรกฎาคม 2563  - - 2 86 88 
8/2563 21 สิงหาคม 2563  - - - 25 25 
9/2563 18 กันยายน 2563  - 1 - 23 24 

10/2563 16 ตลุาคม 2563  - - - 68 68 
11/2563 20 พฤศจิกายน 2563  - - - 29 29 
12/2563 18 ธันวาคม 2563  - - - 138 138 

รวม - 4 13 1,841 1,859 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 
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ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสัญจร วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมลาเวนเดอร์ ชั้น ๓ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
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พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ ๑๐๐ ปี 

 
 
       เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 
      พระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี คุณวิชัย ศรีขวัญ 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็น
      ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ และพิธี
      พุทธาภิเษกวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี ส าหรับ
      กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
      เสริมสร้างสิริมงคลและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ 
      คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่เข้า
ร่วมพิธี โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูนิวิฐปุญฺญฺากร (หลวงพ่อพัฒน์ ปัญญกาโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะต าบล
ธารทหาร เจ้าอาวาสวัดห้วยด้วน จ.นครสววรรค์, พระครูนิทัศนสารโกวิท (หลวงพ่อย่น) วัดสระโบสถ์ รองเจ้า
คณะอ าเภอท่าตะโก จ.นครสวรรค์ และ พระครูภาวนาโสภณ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ รองเจ้าคณะ
จังหวัดลพบุรี ในการนั่งปรกอธิษฐานจิตวัตถุมงคล ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการมอบวัตถุมงคลแก่ผู้ที่ได้สั่ง
จองไว้ และของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี ให้แก่ผู้ร่วม
พิธีทุกท่านด้วย 
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งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี 
 
 
 
       เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. 
       ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตน
       เทพสตรี คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภา 
       มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.จินตนา เวชมี  
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
       คุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
       ลพบุรี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ 
       บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน  
ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี พร้อมกันนี้ได้ร่วมรับชมการขับร้องเพลงหมู่สดุดีจอมราชา 
เพลงมาร์ชเทพสตรี เพลงปณิธานเทพสตรี และเพลง 100 ปี เทพสตรีรวมใจ การเยี่ยมชมนิทรรศการการ
แสดงผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การเยี่ยมชมหอเกียรติยศ และการติดตามงาน
พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 
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พิธีมอบ "เข็มเพชรเทพสตรี" "รางวัลบุคลากรทีม่คีวามจงรักภักดตี่อองคก์ร"  
และ "รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี" 

 
 
       เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. 
       ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตน 
       เทพสตรี คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย 
       ราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
       มอบ "เข็มเพชรเทพสตรี" จ านวน 50 คน โดย
       แบ่งเป็นประเภทอดีตอาจารย์ข้าราชการ และ
       พนักงาน จ านวน 8 คน , ประเภทอาจารย์   
       จ านวน 7 คน, ประเภทศิษย์เก่าซึ่งเสนอโดย
คณะวิชา จ านวน 6 คน, ประเภทศิษย์เก่าซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน          
8 คน, ประเภทศิษย์เก่าซึ่งเสนอโดยสมาคมศิษย์เก่า จ านวน 6 คน, ประเภทศิษย์เก่าซึ่งเสนอโดยโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 6 คน, ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 7 คน และ
ประเภทนักศึกษา จ านวน 6 คน  
  นอกจากนี้ยังได้มีพิธีมอบ "รางวัลบุคลากรที่มีความจงรักภักดีต่อองค์กร" ให้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 25 ปี จ านวน 8 คน และ "รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี" ให้แก่ คุณสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ที่ได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้ที่ดินที่อยู่ในเขตอ าเภอนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดลพบุรีส าหรับจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี 
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สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงรับการทูลเกล้า

ทูลกระหม่อมถวายครุยวทิยฐานะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  
พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสให้ ผศ.จรูญ ถาวรจักร ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ น านายกสภา
มหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 
  ในการนี้ คุณปราโมทย์ โชติมงคล กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย ผศ.จินตนา เวชมี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ยังความปลื้มปิติแก่มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏทั่วประเทศ 
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การแสดงมุทิตา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 
 
 
      ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม คุณปราโมทย์ โชติมงคล 
      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวอวยพรเนื่อง
      ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ.2564 จากนั้น  
      ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      เทพสตรี ได้กล่าวขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัย  
      คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิใน 
      คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในโอกาสที่เสียสละท างาน
ให้แก่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ามอบกระเช้าอวยพรเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แก่นายกสภามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในโอกาส
นี้ด้วย 
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ผู้จัดพิมพ์ : ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
 
ที่ปรึกษำ : นำยวิชัย  ศรีขวัญ นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 
           ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร  วชิรปัญญำพงศ์  รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพองค์กำร   
           และกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย 
 
ผู้ตรวจทำน : นำงสำวสุภำรัตน์  สินสุวรรณ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  
      ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

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

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

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

อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

036 412 618 

036 412 618 

www.tru.ac.th/council 


