
                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๑ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

ประวัติความเป็นมา 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เริ่มกอ่ตั้งจาก “โรงเรียนลวะศร”ี  
ซึ่งเริ่มก่อตั้ง เมื่อปี ๒๔๖๓ โดยใช้อาคารชั่วคราวในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้ย้ายมาอยู่            
ณ อาคารถาวรที่ถนนวิชาเยนทร์เป็นโรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดลพบุร ี  
              ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ เริ่มรับนักเรียนฝึกหัดครู จึงเปลี่ยนช่ือเป็น 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 เพิ่มจาก หลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิตตาม 
พระราชบญัญัติวิทยาลัยคร ูพ.ศ. ๒๕๒๗  
               ปี  พ.ศ. ๒๕๓๕  วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ   
               ปี  พ.ศ. ๒๕๓๘  เปลี่ยนฐานะเป็น สถาบันราชภัฏเทพสตรี สังกัดส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ                   
ตาม พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่สามารถขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพช้ันสูง  ได้ถึงระดับบัณฑิตศึกษา  
               ปี  พ.ศ. ๒๕๔๗  เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล            
ตาม พระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีปัจจุบัน 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ             
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช ๒๕๔๗  ดังนี ้
               “มาตรา ๗  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพื่อความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน  มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง  ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี  ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” 
       



๒  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

      ตราสัญลกัษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
   ตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นรูปตราพระราชลญัจกร 
   ด้านบนมีตวัอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” ด้านล่างม ี
   ตัวอักษรภาษาอังกฤษ “THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY” 
 
 
 สีของสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีต่าง ๆ ๕ สี ดังนี้ 
 
 
 
 สีน้า้เงนิ แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 
 สีเขยีว แทนค่า  แหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ ๔๐ สถาบันในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
 สีทอง แทนค่า  ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
 สีส้ม แทนค่า  ความรุ่งเรืองของศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน ๔๐ สถาบัน 
 สีขาว แทนค่า  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 คติธรรมประจา้มหาวิทยาลยั นต  ถิ ปญ ญา สมา อาภา (แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี) 
 
 สีประจ้ามหาวทิยาลัย กรมท่า – เขียว 
 
 ดอกไม้ประจ้ามหาวิทยาลัย ดอกหางนกยูง 
  
     วิสัยทัศน ์
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นมหาวิทยาลัยทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
เป็นแหล่งความรู้ เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค 
 
     พันธกิจ 
              ๑. ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล และขยายโอกาสทางการศึกษา 
              ๒. ผลิตครูและสง่เสริมวิทยฐานะคร ู
              ๓. วิจัย และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล และสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๓ 

 

               ๔. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชน และท้องถิน่ 
               ๕. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น 
               ๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
       เป้าประสงค ์
                ๑. บัณฑิตมีคณุภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล  ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษา            
อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสังคมยุคเศรษฐกิจใหม ่
                ๒. บัณฑิตครูมคีุณภาพ และศักยภาพทางวิชาการ เป็นครูมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและสากล 
                ๓. งานวิจัยมีคุณภาพ และมมีาตรฐานระดับสากล ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น           
และสากล 
                ๔. ชุมชนและท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง และพ่ึงตนเองได้ 
                ๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นสู่สากล 
                ๖. การบริหารมหาวิทยาลัยทันสมัย มีประสทิธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
                 
                
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

           
 ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ก าหนดให้มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย  โดยก าหนดไว้ในหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งสรุปได้ดังนี ้
 
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย 
 ๑.  นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง  มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสามปี  
 ๒.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี  ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ๓.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ซึ่ งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่ง                
รองอธิการบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการส านัก  จ านวนสี่คน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 
สามป ี
 ๔.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า จ านวนสี่คน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ
สามป ี
 ๕.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสิบเอ็ดคน  มีวาระการด ารง 
ต าแหน่งคราวละสามปี   
            ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย 
             ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบด ี
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๕ 

 

อ้านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ตามมาตรา ๑๘ แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

         (๑) ก าหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย               
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
         (๒)  ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น              
เป็นเรื่องๆ ก็ได้ 
         (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ           
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
         (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร  
         (๕)  พิจารณาการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย 
สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการ           
แบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว 
         (๖)  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย หรือยกเลิกการ
สมทบ 
         (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 
         (๘) พิจารณาเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯแต่งตั้ง และถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
         (๙)  แต่งตั้งและถอดถอน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และ
ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ 
         (๑๐)  แต่งต้ังและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
         (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
         (๑๒)  ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 



๖  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

         (๑๓)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
          (๑๔)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา 
          (๑๕)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดี 
หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได ้
          (๑๖)  ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
การปฏิบัติภารกิจร่วมกับสถาบันอ่ืน 
          (๑๗)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๗ 

 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖           
  

 

 

 

 

 
ศ. ดร.วิจิตร  ศรีสอา้น 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 
นายบุญชู  นาถวงษ ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 
รศ. ดร.นันทนา  แจ้งสุวรรณ ์

อธิการบดี 

 

 

 
 
           พระครูภาวนาโสภณ      นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ 

         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 
นายขจร  จิตสุขุมมงคล    นางดวงสมร  วรฤทธิ์    นายวิชัย  ศรีขวัญ   นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 



๘  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 
รศ. ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง   รศ. ดร.ธีรศิลป์  ทุมวิภาต      นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล    ว่าที่ ร.ท. ดร.จตุรงค์  ศิริพานิชกร 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 

 

 
 
          นางพิศมัย  เพียรมนกุล                    อ. ดร.เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์        อ. ดร.ชัยพัฒน์  ทรัพย์เที่ยง      
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        ประธานสภาคณาจารย์ฯ               ประธานสภาคณาจารยฯ์                
            (หมดวาระเมื่อ ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๖)        (แต่งตั้งเมื่อ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๖)  
 

 

 

 

 
     ผศ.จินตนา  เวชม ี           ผศ. ดร.ปรีชา  สุขเกษม       ผศ. ดร.สัมฤทธิ์  เสนกาศ    รศ. ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก  
  กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการผู้แทนผู้บริหาร       กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
(แต่งตัง้ตามมติสภาครั้งที่ ๑/๒๕๕๖)  (แต่งตัง้ตามมติสภาครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖)  (แต่งตั้งตามมติสภาครั้งที่ ๓/๒๕๕๖)   (แต่งตัง้ตามมติสภาครั้งที่ ๓/๒๕๕๖) 

 

 

 

 
ผศ.ประชาติ  วัชรบัณฑิต           อ.บุญสนอง  เภาค้า        ผศ.พรรณิภา  เดชพล           ผศ. ดร.ชนะ  ปรีชา     
กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการผู้แทนคณาจารย์     กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการผู้แทนคณาจารย์      
      
              
 

 

           
      ผศ.วันดี  เภาค้า 
                     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

                                                   (แต่งตั้งตามมติสภาครั้งที่ ๑/๒๕๕๖) 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๙ 

 

       

 

 

 

 
 

ศ. ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
    นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

    นายกสภาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิภามหาวิทยาลัยรังสิต 

    ที่ปรึกษาส้านักงานรับรองมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๒  ธันวาคม  ๒๔๗๗ 

 
ประวัติการศึกษา   อักษรศาสตรบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     ครุศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

     Master of Arts (บริหารการศึกษา) Minnesota University, U.S.A. 

     Doctor of Philosophy (บริหารการศึกษา) Minnesota   

         University, U.S.A. 

 
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี   ปลัดกระทรวงมหาวิทยาลัย 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
      เลขาธิการ ก.พ. 
      ประธานกรรมการบริหารส้านักงานปฏิรูปการศึกษา 
      เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวทิยาลัย 

      สมาชิกวุฒิสภา 
      สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบรายชื่อ 

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



๑๐  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

   
 

 

 

 
นายบุญชู  นาถวงษ ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ข้าราชการบ้านาญ    

วัน  เดือน  ปีเกิด ๑ พฤษภาคม  ๒๔๗๗ 
ประวัติการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
     การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมติร  

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี       ผู้อ้านวยการกองส่งเสริมวิทยฐานะครู  กรมการฝึกหัดคร ู
              ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา กรมการฝึกหัดครู 
              รองอธิบดีกรมการฝึกหัดคร ู

 

     

 

 

 

 

 

 
รศ. ดร.นันทนา  แจ้งสุวรรณ ์

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    

วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๗ กันยายน ๒๔๙๗ 
ประวัติการศึกษา   ครุศาสตรบัณฑิต  ชีววิทยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  ชีววิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
     วิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑติ ชีววิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี      รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการโรงเรยีนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี    
              ประธานโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต ์
             ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 

   



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๑๑ 

 

             
   
 

 

 

 
พระครูภาวนาโสภณ (สมพร  ฐิตธมฺโม) 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน เจ้าคณะอ้าเภอเมืองลพบุร ี   

วัน  เดือน  ปีเกิด ๘  มีนาคม  ๒๔๙๘ 
ประวัติการศึกษา   บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
     ป.ธ. ๕ คณะจังหวัดลพบุร ี
     น.ธ.เอก  วัดป่าธรรมโสภณ  จังหวัดลพบุรี 
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี       ประธานอ้านวยการพระธรรมฑูตอ้าเภอเมืองลพบุร ี

             
 

     

 

 

 

 

 
นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั   

วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๔ 
ประวัติการศึกษา   รัฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี       ผู้ว่าราชการจงัหวดัลพบรุ ี
              ผู้อ้านวยการส้านักงานส่งเสรมิการป้องกันสาธารณภัย 

      รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจงัหวัดแบบบูรณาการ ส้านักงาน 

         ปลัดกระทรวงมหาดไทย 



๑๒  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

             
   
 

 

 

 
นายขจร  จิตสุขุมมงคล 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  สกอ.   

วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๑ 
ประวัติการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
     นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค้าแหง   

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี       กรรมาธิการวสิามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภาผู้แทนราษฎร 

             
 

     

 

 

 

 

 
นางดวงสมร  วรฤทธิ ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒคิณะกรรมการบริหารสถาบนัพระปกเกล้า  

วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๒  กันยายน  ๒๔๙๒ 
ประวัติการศึกษา   เศรษฐศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ (เกียรตินิยม) Middle Tennessee State 

        University, U.S.A.   

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี       ที่ปรึกษาประธานวฒุิสภา ด้านสังคมและการงบประมาณ 
              คณะกรรมการบริหารสถาบนัพระปกเกล้า 
      ผู้ช่วยผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ 

      รองผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๑๓ 

 

          
            

   
 

 

 
นายวิชัย  ศรขีวัญ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี  

วัน  เดือน  ปีเกิด ๕  มีนาคม  ๒๔๙๒ 
ประวัติการศึกษา   รัฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
     รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี        ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

      อธิบดีกรมการปกครอง 
      ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่

      ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุร ี
      ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท            

 

     

 

 

 

 

 
นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๕  กรกฎาคม  ๒๔๙๖ 
ประวัติการศึกษา   รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี        อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
               ผู้อ้านวยการส้านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

        ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 

        เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาต ิ

          



๑๔  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            
   
 

 

 
รศ. ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

วัน  เดือน  ปีเกิด ๓๑  มีนาคม  ๒๔๙๖ 

ประวัติการศึกษา   การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 
     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี    หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สจพ. 
            ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์  สจพ. 
            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สจพ. 

 

 

     

               

 

 

 

 

 
รศ. ดร.ธีรศลิป์  ทุมวิภาต 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัด และอิเล็กทรอนิกส์  
                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๖  เมษายน  ๒๔๙๖ 
ประวัติการศึกษา    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
      วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี        กรรมการก้ากับมาตรฐานทางวิชาการหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
               ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
        ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

               



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๑๕ 

 

 

            
   
 

 

 
นายพรีะศักดิ์  ศรีสุพล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน อัยการอาวุโส ส้านักงานคณะกรรมการอัยการ ส้านักงานอัยการสูงสุด  

วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๙  กรกฎาคม  ๒๔๙๑ 
ประวัติการศึกษา   นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
     เนติบัณฑติไทย  ส้านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา 
     Master of Public Affairs Kentucky State University, U.S.A.  
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี      อัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและแผน ส้านักงานวิชาการ ส้านักงานอัยการสูงสุด 

              รองอธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ ส้านักงานวิชาการ ส้านักงานอัยการสูงสุด 

              อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองขอนแก่น 

 

              
     

 

 

 

 

 
ว่าที่ ร้อยโท ดร.จตุรงค์  ศริพิานชิกร 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุร ี
วัน  เดือน  ปีเกิด ๘  ธันวาคม  ๒๔๙๙ 
ประวัติการศึกษา   นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตรก์ารปกครอง) Tarleton State  

         University, U.S.A. 

     Doctor of Philosophy (Management) Adamson University, 

         Philippines  

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี        นายกสโมสรโรตารีลพบุรี 
      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 



๑๖  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

   

            
   
 

 

 
นางพิศมัย  เพียรมนกลุ 

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. ปกรณ์พิสทุธิ์ เมนเทนแน้นซ์ (PPM)  

วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๔๙๒ 
ประวัติการศึกษา   บริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการทั่วไป)  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี  

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี      ผู้พิพากษาศาลสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ลพบุร ี

              กรรมการเหล่ากาชาด จ.ลพบุร ี
              กรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยการอาชีวศึกษา จ.ลพบุร ี
              กรรมการมูลนธิิ หลวงปู่บุญตา วังคลองเกต ุ

              
     

 

 

 

 

 
อ. ดร.เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ ์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
(หมดวาระเมื่อ ๒๑ ก.ย. ๕๖) 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน อาจารย์ ประจ้าคณะวิทยาการจัดการ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๔ 
ประวัติการศึกษา   ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (การตลาด) Doctor of Philosophy, Ph.D. 

         (Marketing) Universiti Sains Malaysia (USM). Penang, 

         Malaysia 
     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยมอันดบั ๒  
        มหาวิทยาลัยรามคา้แหง 
 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๑๗ 

 

 

 

 

 

      

      

           
           อ. ดร.ชัยพัฒน์  ทรัพย์เที่ยง 

      ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
(แต่งต้ังเมื่อ ๒๑ ก.ย. ๕๖) 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๙  มกราคม  ๒๕๐๗ 
ประวัติการศึกษา   ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป)์ วิทยาลัยครูเทพสตร ี
     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการส้าหรับนักบริหาร) 
        สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
     รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี      รองคณบดีฝ่ายบรหิาร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
            ผู้อ้านวยการส้านกังานบริหารทรัพยากรมนุษย ์

       
 

 

 

 

 

 

 
      ผศ.จินตนา  เวชม ี

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 
ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน รองอธิการบดฝี่ายบริหาร วางแผนและพฒันา  

วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๑  มกราคม  ๒๔๙๕ 
ประวัติการศึกษา   ปริญญาโท (วิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี      รองอธิการบดีฝ่ายกจิการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
            รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
        รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 



๑๘  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

             
     

 

 

 

 
ผศ. ดร.ปรีชา  สุขเกษม 
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๙  มีนาคม  ๒๔๙๘ 
ประวัติการศึกษา         อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
              ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มหาวิทยาลัยมหิดล 
                        การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี       หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

          กรรมการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
         กรรมการบัณฑิตคณะครุศาสตร์   
         ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

     
          
 
 

 

 

 
 

ผศ. ดร.สัมฤทธิ์  เสนกาศ 
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วัน  เดือน  ปีเกิด ๔  มกราคม  ๒๕๐๗ 
ประวัติการศึกษา   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

      ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
                 ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) วิทยาลัยครูล้าปาง 

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

         ผู้อ้านวยการส้านักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
         ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๑๙ 

 

             
     

 

 

 

 
รศ. ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก 
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้อ้านวยการส้านักศลิปะและวัฒนธรรม 

วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๑ 

ประวัติการศึกษา  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) Ph.D. พัฒนศึกษา-สังคมวิทยาการพัฒนา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
               ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูเทพสตรี 

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี     หัวหน้าฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม   

              ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ 

               ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา 

     

 

 

 

 

            
   
 

 

 
ผศ.ประชาติ  วัชรบัณฑิต 
กรรมการผู้แทนคณาจารย ์

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๗  เมษายน  ๒๔๙๓ 
ประวัติการศึกษา   การศึกษาบัณฑิต (เคม)ี มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 
     การศึกษามหาบัณฑิต (เคม)ี มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี      ประธานสาขาวชิาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    

   



๒๐  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

            
     

 

 

 

 

 
อาจารย์บุญสนอง  เภาค้า 
กรรมการผู้แทนคณาจารย ์

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน อาจารย์ประจา้สาขาวิชานิตศิาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๐๑ 
ประวัติการศึกษา   การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   
     นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยทาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    

     นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี       หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
      หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  

 

 

            
   
 

 

 
ผศ.พรรณิภา  เดชพล 

กรรมการผู้แทนคณาจารย ์

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร,์ หัวหน้าสา้นักงานประชาสัมพันธ ์
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๔ 
ประวัติการศึกษา   ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร)์ วิทยาลัยครเูทพสตร ี
     นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ)  
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี       กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.เทพสตรี 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๒๑ 

 

      ผู้อ้านวยการศนูย์ประชาสัมพันธ์ มรภ.เทพสตร ี

                  

 

 

 

 

 
ผศ.ดร.ชนะ  ปรีชา 

กรรมการผู้แทนคณาจารย ์

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาสถิตปิระยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๘  พฤษภาคม  ๒๕๐๓ 
ประวัติการศึกษา          Doctor of Philosophy (Applied Statistics and Research Methods) 

                                       University of  Northern  Colorado, U.S.A. 

             Master of Science (Mathematics/Statistics) University of New 

                 Hampshire, U.S.A. 

              การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร)์ มหาวทิยาลัยศรีนครนิทวิโรฒ 

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี       กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

         รองหัวหน้าภาควิชาคณติศาสตร ์
 
 

 

 

            
   
 

 
ผศ.วนัดี  เภาค้า 

เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน รองอธิการบดฝี่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั 

วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๐๒ 
ประวัติการศึกษา   การศึกษาบัณฑิต (ดุริยางศาสตร)์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจประสานมิตร 
     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดตี       รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 

      คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     
 



๒๒  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

 
              

บุคลากรประจ้าส้านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
    

 

 

 

 
นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม 

หัวหน้าส้านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

  
         นายวัชระ  รักษาพล                นางสาววาสนา  วงษ์สังข์            
      เจ้าหน้าที่ประจ้าส้านักงานสภามหาวิทยาลัย  เจ้าหน้าที่ประจ้าส้านักงานสภามหาวิทยาลัย             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๒๓ 

 

การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   
 

 ในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ตลอดจนที่
ก าหนดใน พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง โดยส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดปฏิทินการประชุมตลอดปี เสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และได้มีการด าเนินการดังนี้  
 
 ๑)  วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๖ 

       ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุมแต่ละครั้ง     
ดังรายละเอียดในตาราง  

ครั้งที่ 
ปฏิทินการประชุมที่จัดไว้ล่วงหน้า การจัดประชุมจริง 

หมายเหตุ 
วัน/เวลา สถานที่ วัน/เวลา สถานที่ 

๑ ๑๘ ม.ค. ๕๖ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

๑๘ ม.ค. ๕๖ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

๒ ๑๕ ก.พ. ๕๖ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

๑๕ ก.พ. ๕๖ / ๑๓.๐๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

๓ ๒๒ มี.ค. ๕๖ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

๒๒ มี.ค. ๕๖ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

๔ ๑๙ เม.ย. ๕๖ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

๒๖ เม.ย. ๕๖ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

ตามมติสภาฯ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 

๕ ๑๗ พ.ค. ๕๖ / ๐๙.๐๐ น. ประชุมร่วม ๔ สภา
มหาวิทยาลัย กทม. 

๑๗ พ.ค. ๕๖ / ๐๙.๐๐ น. ห้องแซฟไฟร์ ๑๐๔  
โรงแรมโนโวเทล 
แบงคอก อิมแพค 
จังหวัดนนทบุรี 

 

๖ ๒๑ มิ.ย. ๕๖ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

๒๑ มิ.ย. ๕๖ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

๗ ๑๙ ก.ค. ๕๖ / ๐๙.๐๐ น. ประชุมสัญจร 
และศึกษาดูงาน 

๒๖ ก.ค. ๕๖ / ๐๙.๐๐ น. ประชุมสัญจร  
จ.เพชรบุรี 

ตามมติสภาฯ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 

๘ ๒๓ ส.ค. ๕๖ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

๒๓ ส.ค. ๕๖ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

๙ ๒๐ ก.ย. ๕๖ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

๒๗ ก.ย. ๕๖ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

ตามมติสภาฯ  
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 

 

 



๒๔  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ครั้งที่ 
ปฏิทินการประชุมที่จัดไว้ล่วงหน้า การจัดประชุมจริง 

หมายเหตุ 
วัน/เวลา สถานที่ วัน/เวลา สถานที่ 

๑๐ ๑๘ ต.ค. ๕๖ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

๑๘ ต.ค. ๕๖ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

๑๑ ๒๒ พ.ย. ๕๖ / ๑๓.๓๐ น. ประชุมสัญจร กทม. ๒๒ พ.ย. ๕๖ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๙  

๑๒ ๒๐ ธ.ค. ๕๖ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

๒๐ ธ.ค. ๕๖ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมโรงแรม
เอบีน่า ชั้น ๑ กทม. 

ตามมติสภาฯ  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 

 

จัดประชุมได้จริง                      ๑๒  ครั้ง      คิดเป็นร้อยละ     ๑๐๐.๐๐  (ของที่ก้าหนดในปฏิทิน) 
มีการเปลี่ยนแปลง วันประชุม         ๓  ครั้ง      คิดเป็นร้อยละ       ๒๕.๐๐  (ของที่ได้จัดประชุมจริง) 
มีการเปลี่ยนแปลง เวลาประชุม       ๑  ครั้ง      คิดเป็นร้อยละ        ๘.๓๓   (ของที่ได้จัดประชุมจริง) 
มีการเปลี่ยนแปลง สถานที่ ประชุม   ๑  ครั้ง      คิดเป็นร้อยละ        ๘.๓๓   (ของที่ได้จัดประชุมจริง) 

 
 ๒)  จ้านวนผู้มาประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง 
                ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละครั้ง  มจี านวนผู้มาประชุม ทั้งบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย และบุคลากรภายนอกเข้าประชุม ดังรายละเอียดในตาราง 
 

ครั้งที่ เดือน 
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวม 
จ้านวน
ท้ังหมด 

มา
ประชุม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ้านวน
ท้ังหมด 

มา
ประชุม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ้านวน
ท้ังหมด 

มา
ประชุม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑/๒๕๕๖ มกราคม ๑๓ ๑๐ ๗๖.๙๒ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๓ ๒๐ ๘๖.๙๖ 
๒/๒๕๕๖ กุมภาพันธ์ ๑๓ ๑๑ ๘๔.๖๒ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๓ ๒๑ ๙๑.๓๐ 
๓/๒๕๕๖ มีนาคม ๑๓ ๑๐ ๗๖.๙๒ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๓ ๒๐ ๘๖.๙๖ 
๔/๒๕๕๖ เมษายน ๑๓ ๑๐ ๗๖.๙๒ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๓ ๒๐ ๘๖.๙๖ 
๕/๒๕๕๖ พฤษภาคม ๑๓ ๑๐ ๗๖.๙๒ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๓ ๒๐ ๘๖.๙๖ 
๖/๒๕๕๖ มิถุนายน ๑๓ ๑๑ ๘๔.๖๒ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๓ ๒๑ ๙๑.๓๐ 
๗/๒๕๕๖ กรกฎาคม ๑๓ ๑๐ ๗๖.๙๒ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๓ ๒๐ ๘๖.๙๖ 
๘/๒๕๕๖ สิงหาคม ๑๓ ๙ ๖๙.๒๓ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๓ ๑๙ ๘๒.๖๑ 
๙/๒๕๕๖ กันยายน ๑๓ ๘ ๖๙.๒๓ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๓ ๑๘ ๗๘.๒๖ 

๑๐/๒๕๕๖ ตุลาคม ๑๓ ๙ ๖๙.๒๓ ๑๐ ๙ ๙๐.๐๐ ๒๓ ๑๘ ๗๘.๒๖ 
๑๑/๒๕๕๖ พฤศจิกายน ๑๓ ๑๑ ๘๔.๖๒ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๓ ๒๑ ๙๑.๓๐ 
๑๒/๒๕๕๖ ธันวาคม ๑๓ ๑๐ ๗๖.๙๒ ๑๐ ๙ ๙๐.๐๐ ๒๓ ๑๙ ๘๒.๖๑ 

เฉลี่ย  ๙.๙๒ ๗๖.๙๒  ๙.๘๓ ๙๘.๓๓  ๑๙.๗๕ ๘๕.๘๗ 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๒๕ 

 

 จากตารางสรุปได้ว่า  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๖  รวมทั้งสิ้น  ๑๒  ครั้ง            
มีผู้มาประชุมในภาพรวม  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๗  ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้
ใช้ในการประเมินกรณีนี้แล้ว  จะเห็นได้ว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไวร้้อยละ ๘๐ 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ากรรมการที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  มีผู้มาประชุม         
คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๓๓  ส่วนกรรมการที่เป็นบุคลากรภายนอก  มีผู้ประชุมคิดเป็นร้อยละ  ๗๖.๙๒  และ
กรรมการที่มีผู้มาประชุมมากที่สุด  ได้แก่การประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๖  เดือนกุมภาพันธ์  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
เดือนมิถุนายน และ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เดือน พฤศจิกายน  มีผู้มาประชุมคิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๓๐ 
 ๓)  ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้ง 
              ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละครั้ง สภามหาวิทยาลัยได้ใช้เวลาในการประชุม 

ดังรายละเอียดในตาราง 
 

ครั้งที่ วันที่ สถานที่ 
เวลาในการประชุม 

หมายเหตุ เวลาเริ่ม
ประชุม 

เวลาเลิก
ประชุม 

เวลาที่ใช้
ประชุม 

๑/๒๕๕๖ ๑๘ ม.ค. ๕๖ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

๑๓.๓๐ น. ๑๕.๓๐ น. ๒ ชม.  

๒/๒๕๕๖ ๑๕ ก.พ. ๕๖ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

๑๓.๐๐ น. ๑๖.๓๕ น. ๓ ชม. ๓๕ น.  

๓/๒๕๕๖ ๒๒ มี.ค. ๕๖ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

๑๓.๓๐ น. ๑๕.๔๕ น. ๒ ชม. ๑๕ น.  

๔/๒๕๕๖ ๒๖ เม.ย. ๕๖ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

๑๓.๓๐ น. ๑๔.๔๕ น. ๑ ชม. ๑๕ น.  

๕/๒๕๕๖ ๑๗ พ.ค. ๕๖ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ๑๐๔  
โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค 

๐๙.๐๐ น. ๑๑.๒๐ น. ๒ ชม. ๒๐ น.  

๖/๒๕๕๖ ๒๑ มิ.ย. ๕๖ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

๑๓.๓๐ น. ๑๕.๒๐ น. ๑ ชม. ๕๐ น.  

๗/๒๕๕๖ ๒๖ ก.ค. ๕๖ ห้องประชุมเพชรชมพู 
โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน  
รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี 

๐๙.๐๐ น. ๑๒.๒๕ น. ๓ ชม. ๒๕ น.  

๘/๒๕๕๖ ๒๓ ส.ค. ๕๖ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

๑๓.๓๐ น. ๑๕.๐๐ น. ๑ ชม. ๓๐ น.  

๙/๒๕๕๖ ๒๗ ก.ย. ๕๖ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

๑๓.๓๐ น. ๑๔.๓๕ น. ๑ ชม. ๐๕ น.  

๑๐/๒๕๕๖ ๑๘ ต.ค. ๕๖ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

๑๓.๓๐ น. ๑๕.๓๐ น. ๒ ชม.  

 



๒๖  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ครั้งที่ วันที่ สถานที่ 
เวลาในการประชุม 

หมายเหตุ เวลาเริ่ม
ประชุม 

เวลาเลิก
ประชุม 

เวลาที่ใช้
ประชุม 

๑๑/๒๕๕๖ ๒๒ พ.ย. ๕๖ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๙๐ ป ี ๑๓.๓๐ น. ๑๖.๑๐ น. ๒ ชม. ๔๐ น.  
๑๒/๒๕๕๖ ๒๐ ธ.ค. ๕๖ ห้องประชุมโรงแรมเอบีน่า ชั้น ๑  

โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ (EBINA HOUSE) 
กรุงเทพมหานคร 

๑๓.๓๐ น. ๑๔.๕๐ น. ๑ ชม. ๒๐ น.  

รวมประชุม ๑๒ ครั้ง  ใช้เวลาในการประชุมเฉลี่ย ๒ ชั่วโมง  ๑๘ นาที  

 
 จากตารางสรุปได้ว่า  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง  
สภาได้เริ่มประชุมตรงตามเวลาที่ก าหนด คือ มีจ านวน ๑๒ ครั้ง  (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ )   ส าหรับเวลาที่ใช้ใน
การประชุมนั้นโดยเฉลี่ย คือ  ๒ ชั่วโมง ๑๘ นาที  ซึ่งจัดว่าเป็นการประชุมที่ใช้เวลามากกว่าจากการเกณฑ์
การประชุมเล็กน้อยที่ก าหนดไว้ว่า ไม่ควรเกิน ครั้งละ ๒ ชั่วโมง  ส าหรับการประชุมที่ใช้เวลาน้อยที่สุด            
เป็นการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๖  ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที และมากที่สุดเป็นการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ใช้เวลา  ๓ ชั่วโมง ๓๕ นาท ี เนื่องจากการประชุมครั้งดังกล่าว  มีการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก  โดยมีผู้เข้ารับการ
คัดเลือกทั้งสิ้น  ๑๗ คน        
 
             
 
 
 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๒๗ 

 

๔  จ้านวนเรื่องตามอ้านาจหน้าที่ปกติ (ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ) ในแต่ละครั้ง 
เรื่องที่จะประเมิน ครั้งที่  

๑/๕๖ 
ครั้งที่ 
๒/๕๖ 

ครั้งที่ 
๓/๕๖ 

ครั้งที่ 
๔/๕๖ 

ครั้งที่ 
๕/๕๖ 

ครั้งที่ 
๖/๕๖ 

ครั้งที่ 
๗/๕๖ 

ครั้งที่ 
๘/๕๖ 

ครั้งที่ 
๙/๕๖ 

ครั้งที่ 
๑๐/๕๖ 

ครั้งที่ 
๑๑/๕๖ 

ครั้งที่ 
๑๒/๕๖ 

รวม 

๑. ก าหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย     ๑  ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑๐ 

  ๑.๑ การจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง              

  ๑.๒ การวิจัย              

  ๑.๓  การบริการทางวิชาการแก่สังคม              

  ๑.๔ การผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู              

  ๑.๕ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม              

  ๑.๖ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ              

๒. ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ฯ              

  ๒.๑  ด้านวิชาการ        ๑ ๑     ๒ 
  ๒.๒  ด้านบริหารงานบุคคล        ๑     ๑ 
  ๒.๓  ด้านอื่น ๆ   ๑ ๒ ๓ ๑  ๒  ๒    ๑๑ 
๓. ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ ฯ การเปิดสอน และการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน 

  ๒ ๑ ๒   ๑ ๑  ๑  ๘ 

๔. อนุมัติให้ปริญญา  และประกาศนียบัตร ฯ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๒ 

๕. พิจารณาการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก ส่วนราชการ 
    หรือหน่วยงาน ฯ 

๑  ๑    ๑ ๑ ๑    ๕ 

 

 

 



๒๘  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๔  จ้านวนเรื่องตามอ้านาจหน้าที่ปกติ (ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ) ในแต่ละครั้ง...(ต่อ) 
เรื่องที่จะประเมิน ครั้งที่  

๑/๕๖ 
ครั้งที่ 
๒/๕๖ 

ครั้งที่ 
๓/๕๖ 

ครั้งที่ 
๔/๕๖ 

ครั้งที่ 
๕/๕๖ 

ครั้งที่ 
๖/๕๖ 

ครั้งที่ 
๗/๕๖ 

ครั้งที่ 
๘/๕๖ 

ครั้งที่ 
๙/๕๖ 

ครั้งที่ 
๑๐/๕๖ 

ครั้งที่ 
๑๑/๕๖ 

ครั้งที่ 
๑๒/๕๖ 

รวม 

๖. อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาเข้าสมทบ / ยกเลิก              

๗. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา ๙ ๑ ๑  ๙ ๔  ๑ ๕  ๒  ๓๒ 

๘.พิจารณาเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง และถอด
ถอนนายกสภาฯ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ฯ 

             

๙. แต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหาร/ผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ  ๒ ๑ ๑       ๑  ๕ 

๑๐.แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการ และกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

             

๑๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ฯ    ๑  ๒ ๑   ๒ ๑ ๒ ๙ 
๑๒. ออกระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน ฯ   ๑ ๒   ๒      ๕ 
๑๓. พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล        ๑     ๑ 

๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ฯ ๑      ๑      ๒ 

๑๕. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัย 

๑            ๑ 

๑๖. ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้า
ของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติพันธกิจร่วมกับสถาบันอื่น ฯ 

           ๑ ๑ 

๑๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น เกี่ยวกับกิจการมหาวิทยาลัย   ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑๓ 

 
 
 
 
 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๒๙ 

 

๕)  การจัดระเบียบวาระการประชุม    
                 ในการประชุมแต่ละครั้ง มีจ านวนระเบียบวาระที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา  จ าแนกตาม 
การพิจารณาตามหน้าที่ปกติที่ก าหนดไว้  และ หัวข้อเรื่องเชิงนโยบาย  ดังนี้ 

 
การประชุมครัง้ที่ หัวข้อเรื่องเชิงนโยบาย 

๑/๒๕๕๖ - 
๒/๒๕๕๖ - 
๓/๒๕๕๖ - 
๔/๒๕๕๖ - 
๕/๒๕๕๖ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล   
๖/๒๕๕๖ - 
๗/๒๕๕๖ พิจารณาแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๘/๒๕๕๖ - 
๙/๒๕๕๖ - 

๑๐/๒๕๕๖ - 
๑๑/๒๕๕๖ ระบบการแก้ไขผลการเรียนหรือการรับทราบผลการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรี 
๑๒/๒๕๕๖ ระบบการแจ้งผลการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

รวม ๔ เรื่อง 

                จากตาราง สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องที่เสนอตามระเบียบวาระการประชุมเรื่องในเชิง
นโยบายในการประชุม จ านวน ๔ เรื่อง      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๖) การด้าเนนิงานตามแผนปฏิบัติงานประจ้าปีของสภามหาวิทยาลัย 

รายละเอียดกิจกรรม   เงินนอกงบประมาณ   ประเภท  บ้ารุงการศึกษา  ปีงบประมาณ  พ. ศ. ๒๕๕๖ 

ส้านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   ผลผลิต  ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

รหัสกิจกรรมการ  ๕๖๑๓๐๓๔๓๔๐๐  ชื่อกิจกรรมหลัก  สนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 

ล้าดับ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

การบริหารงบประมาณ  

หมายเหตุ งบประมาณ 

ที่จัดสรร 

ปรับโอน 

ระหว่างปี 
งบประมาณ          

ที่จัดสรร ระหว่างปี 
งบประมาณ         

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 
ใช้ไปคิดเป็น 

ร้อยละ 

๑ ด าเนินการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

รหัสกิจกรรมย่อย ๕๖๑๓๐๓๔๓๔๐๑ 
๕๐,๐๐๐ + ๑,๘๐๐  ๕๑,๘๐๐  ๕๐,๘๘๘.๔๓  ๙๘.๒๔  

๒ ประชุมคณะกรรมการตาม พรบ. มรท.  
(สภา, ติดตาม) 
รหัสกิจกรรมย่อย ๕๖๑๓๐๓๔๓๔๐๒ 

๑,๘๑๘,๘๐๐  + ๒๒๙,๑๑๐   ๒,๐๔๖,๑๑๐  ๒,๐๔๕,๙๔๓  ๙๙.๙๙ การใช้งบประมาณมากกว่าที่
ก าหนดเนื่องจากเป็น
ค่าตอบแทนส าหรับ
คณะกรรมการสรรหาคณบดี 
ผอ.ส านัก และ ผอ.สถาบัน 

๓ ประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร และศึกษาดูงาน 
รหัสกิจกรรมย่อย ๕๖๑๓๐๓๔๓๔๐๓ 

๔๑๐,๐๐๐  - ๑๗๖,๑๑๐   ๒๓๓,๘๙๐  ๒๓๓,๘๙๐  ๑๐๐  

๔ พัฒนาบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
รหัสกิจกรรมย่อย ๕๖๑๓๐๓๔๓๔๐๔ 

๒๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐    เนื่องจากปรับงบประมาณ 
ไปใช้ส าหรับการประชุม 

๕ จัดประชุมร่วม ๔ สภามหาวิทยาลัย 
รหัสกิจกรรมย่อย ๕๖๑๓๐๓๔๓๔๐๕ 

๑,๐๐๐,๐๐๐  - ๓๓,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๙๖๗,๐๐๐  ๑,๙๒๙,๕๐๐  ๙๘.๐๙  

๖ จัดหาครุภัณฑ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

รหัสกิจกรรมย่อย ๕๖๑๓๐๓๔๓๔๐๖ 
๓๑,๐๐๐    ๓๑,๐๐๐  ๓๐,๕๙๐  ๙๘,๖๘  

 รวม ๔,๓๔๙,๘๐๐  ๔,๒๙๐,๘๑๒.๐๓   ๙๘.๖๔  

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๓๑ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย และการด้าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย 
 

 
  

 
 

 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ จ านวน ๑๒ ครั้ง สภามหาวิทยาลัยได้
มีมติในเรื่องต่างๆ และได้มีการด าเนินการสืบเนื่องจากมติดังกล่าว ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๑/๒๕๕๖ ๑.  เห็นชอบแต่งตั้ งผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี             

เภาค า รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๑. แจ้งอธิการบดี และ             
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา 
มหาวิทยาลัย ทราบและด าเนินการ 
๒. อธิการบดี มอบส านักงานสภาฯ 
ด าเนินการ  
๓. น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม          
ค าสั่งฯ 

 

๒. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบันและผู้อ านวยการส านัก 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบส านักงานสภาฯ 
๒. ส านักงานสภาฯ ด าเนินการ 
น าเสนอนายกสภาฯลงนาม ค าสั่งฯ  
๔. เวียนแจ้ง ค าสั่งฯ ให้
คณะกรรมการสรรหาฯ 
๕. คณะกรรมการสรรหาคณบดี 
ผอ.สถาบัน และ ผอ.ส านัก  
จัดประชุมเพ่ือด าเนินการก าหนด
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ
สรรหาฯ 
๖. คณะกรรมการสรรหาคณบดี 
ผอ.สถาบัน และ ผอ.ส านัก 
ด าเนินการรับสมัคร 
๗. คณะกรรมการสรรหาคณบดี 
ผอ.สถาบัน และ ผอ.ส านัก 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการ 
สรรหาเป็นคณบดี ผอ.สถาบัน และ
ผอ.ส านัก 

 

 

 

 



๓๒  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๑/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
 ๘. คณะกรรมการสรรหาคณบดีจัด

แสดงวิสัยทัศน ์และยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะต่อข้าราชการและ
พนักงานในสังกัดคณะนั้นๆ และ
ด าเนินการหย่ังเสียง 
๙. คณะกรรมการสรรหา ผอ.
สถาบัน และ ผอ.ส านัก จัดแสดง
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาสถาบัน ส านัก ต่อ
ข้าราชการและพนักงานสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ
ด าเนินการหย่ังเสียง 
๑๐. คณะกรรมการสรรหา  
ผอ.สถาบัน และผอ.ส านัก ประชุม
พิจารณากลั่นกรอง  
๑๑. คณะกรรมการสรรหาคณบดี 
ประชุมพิจารณากลั่นกรอง  
๑๒. คณะกรรมการสรรหาคณบดี 
ผอ.สถาบัน และ ผอ.ส านัก เสนอ
ชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผู้สมควร
ด ารงต าแหน่ง คณบดี ผอ.สถาบัน 
และ ผอ.ส านัก 

 

๓.อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต จ านวน ๕๘ คน 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน ๕ คน 
และปริญญาบัณฑิต จ านวน ๘๙ คน 

แจ้งกองบริการการศึกษา และ
ส านักงานประสานงานบัณฑิต
ทราบและด าเนินการ 

 

๔.รับทราบการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ โดยขอให้มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
ด าเนินการ 
๒. อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
ย้อนหลังที่เบิกจ่ายงบประมาณ
ล่าช้า 

 
 

 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๓๓ 

 

 

ครั้งที่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๑/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
๕. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี)  

แจ้งอธิการบดี และคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ทราบและด าเนินการ 

 

๖. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาภาษาไทย  (๕ ปี) 

แจ้งอธิการบดี และคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ทราบและด าเนินการ 

 

๗. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) 

แจ้งอธิการบดี และคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ทราบและด าเนินการ 

 

๘. เห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาสังคมศึกษา            
(๕ ปี)              

แจ้งอธิการบดี และคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ทราบและด าเนินการ 

 

๙. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (๕ ปี)           

แจ้งอธิการบดี และคณบดีคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๑๐. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (๕ ปี) 

แจ้งอธิการบดี และคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทราบและด าเนินการ 

 

๑๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) 

แจ้งอธิการบดี และคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทราบและด าเนินการ 

 

๑๒. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาพลศึกษา             

แจ้งอธิการบดี และคณบดีคณะ 
ครุศาสตร์ ทราบและด าเนินการ 

 

๑๓. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย          

แจ้งอธิการบดี และคณบดีคณะ 
ครุศาสตร์ ทราบและด าเนินการ 

 

๑๔. รับทราบการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ         
ที่ปรึกษากฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  
โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 

แจ้งอธิการบดี  ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๑๕. รับทราบการประชุม ๔ สภามหาวิทยาลัย ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

๑.  แจ้งอธิการบดี ทราบและ
ด าเนินการ 
๒. อธิการบดี และคณะผู้บรหิาร 

 



๓๔  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ครั้งที่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๑/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
 เดินทางไปศึกษาดูงานและหารือ

แนวทางการจัดประชุมสภา 
ประจ าปี ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 

 

๒/๒๕๕๖ 
 

     ๑. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคล  
เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน และผู้อ านวยการส านัก ดังนี ้
        ๑)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส 
   คณบดีคณะครุศาสตร ์
        ๒)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์  เสนกาศ  
 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ๓)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  
   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        ๔)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรีชา  สุขเกษม      
          คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
        ๕)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง     
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
        ๖)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์  แก้วเงิน  
       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
        ๗)  อาจารย์พงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม    
     ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
        ๘)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรีสุภา  นาคธน     
ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
        ๙)  รองศาสตราจารย์กาสัก  เต๊ะขันหมาก      
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบ ส านักงานสภาฯ ด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย ทราบและ
ด าเนินการ 
๓. น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
ค าสั่งฯ  
๔. เวียนแจ้งค าสั่งฯ  ให้ คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ
ส านัก และใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

 

๒.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต จ านวน ๗๐ คน และ
ปริญญาบัณฑติ จ านวน ๓๘ คน 

๑. แจ้งกองบริการการศึกษา ทราบ
และด าเนินการ 
๒.  แจ้งส านักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษาทราบและด าเนินการ 

 

๓. อนุมัติก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ อาจารย์         
รัชดาภรณ์ อมรชีวิน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบส านักบริหารทรัพยากรมนุษย ์
ทราบและด าเนินการ 
 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๓๕ 

 

ครั้งที่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๒/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
 ๒.  แจ้งผู้อ านวยการส านัก

บริหารทรัพยากรมนุษย์ ทราบ
และด าเนินการ 

 

 ๔.  เห็นชอบร่าง ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดตั้ง และการ
บริหารจดัการหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

๑.  แจ้งผู้อ านวยการส านัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์  
ทราบและด าเนินการ 
๒. ส านักงานสภาฯ น าเสนอ
นายกสภาฯ ลงนามข้อบังคับฯ 
๓.  ส านักงานสภาฯ เวียนแจ้ง
ข้องบังคับฯ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

 

 ๕.  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม                       
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

แจ้งอธิการบดี และคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทราบ
และด าเนินการ 

 

๓/๒๕๕๖ ๑.  อนุมัตแิต่งตั้งรองอธิการบดี ดังนี้ 
     ๑) ผศ. จนิตนา  เวชม ี  
         รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และพัฒนา 
     ๒) ผศ.ขนษิฐา  สมร่าง  
         รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
     ๓) ผศ.เพียงใจ  เจียรวิชญกุล 
         รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
     ๔)  ผศ.วนัดี  เภาค า  
         รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  

๑.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบส านักงานสภาฯ ด าเนินการ 
๒.  น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
ค าสั่งฯ เมื่อวันที่  ๑ เมษายน 
๒๕๕๖ 
๓.  เวียนแจ้งค าสั่งฯ  ให้  
รองอธิการบดี และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

 

 ๒. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ดังนี ้
   ๑)  นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล ประธานกรรมการ 
   ๒)  รศ.นันทนา  แจ้งสุวรรณ   รองประธานกรรมการ 
   ๓)  ผศ.ขนษิฐา  สมร่าง          กรรมการ 
   ๔)  ผศ.วันดี  เภาค า          กรรมการ 
   ๕)  ผศ.เพชรสุดา  เพชรใส      กรรมการ 
   ๖)  ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วสิุทธิ์  กรรมการ 
   ๗)  อ.พงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม      กรรมการ    

๑.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบส านักงานสภาฯ ด าเนินการ 
๒. น าเสนอนายกสภาฯ              
ลงนามค าสั่งฯ เมื่อวันที่  
๑ เมษายน ๒๕๕๖ 
๓. ส านักงานสภาฯ เวียนแจ้ง
ค าสั่งฯ ให้ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ ทราบ 
 

 

 



๓๖  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๓/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
     ๘)  อ.เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์   กรรมการ 
     ๙)  อ.ชัยพัฒน์  ทรัพย์เที่ยง       กรรมการ 
     ๑๐)  นายศุภธี  โตสกลุ            กรรมการ 
     ๑๑)  รศ.สุรชัย  ขวญัเมือง        กรรมการ 
     ๑๒)  นายขจร  จิตสุขุมมงคล    กรรมการ 
     ๑๓)  นายโอภาส  เขียววิชัย    กรรมการ 
     ๑๔)  นางสุนันทา  สมพงษ ์    กรรมการ 
     ๑๕)  ผศ.จินตนา เวชม ี    เลขานุการ         

  

๓. อนุมัตใิห้ปรญิญามหาบณัฑิต จ านวน ๔๗ คน 
ปริญญาบัณฑติ จ านวน ๑๖ คน 

๑. แจ้งส านักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษาทราบและด าเนนิการ 
๒. แจ้งกองบริการการศึกษา 
ทราบและด าเนินการ 

 

๔.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากผลการ
ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง อ าเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และข้อเสนอให้
มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดการศึกษาของหน่วยงาน  
ที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา            
ทุกหน่วยงาน 

๑.   แจ้งผู้อ านวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
ทราบ  
๒.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี          
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
ด าเนินการ 

 

๕. มีมติให้ยุบหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ทั้ง ๔ แห่ง ให้เป็นการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งตามสถานภาพเดิม และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
การเปิดสอนนอกสถานที่ตั้งของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และให้มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการหา
แนวทางปฏิบัติ เพื่อการให้เปิดสอนนอกสถานที่ตั้ง ทั้ง 
๔ แห่ง เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และรายงานผลต่อสภา
มหาวิทยาลัยทราบด้วย 

แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
ด าเนินการ 

 

 

 

 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๓๗ 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๓/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
๖.  อนุมัติหลักการ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี  ว่ าด้วยการจ่ ายเงินในการจัดการศึกษา           
ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ พ.ศ. ... โดยมอบให้
คณะกรรมการน โยบายการ เ งิ น และทรั พย์ สิ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  น าไปพิจารณาตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ แล้วเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนาม และแจ้ งสภามหาวิทยาลั ย            
เพือ่ทราบ 

๑.  แจ้งประธานคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สนิฯ 
ทราบและด าเนินการ 
๒.  แจ้งส านักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษาทราบและด าเนนิการ 
๓.  คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สินฯ ได้จัด
ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

 

๗.  มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ พิจารณา
ก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ 
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งรอง
อธิการบดี ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ และ 
น าผลการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

๑.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบงานวินัยและนิติการ 
ด าเนินการ 
๒. แจ้งประธานคณะกรรมการ
บริการงานบุคคลฯ ทราบและ
ด าเนินการ 
๓. แจ้งงานวินัยและนิติการ 
ทราบและด าเนินการ  
๔. คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลฯ ได้จัดประชุมพิจารณา 
ในเรือ่งดังกล่าว เมื่อวันที ่ 
๕ เมษายน ๒๕๕๖ 

 

๘.  รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม โดยมอบฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ น าข้อสัง เกตของกรรมการสภาฯ             
ไปด าเนินการทบทวนนโยบายและท าแผนปฏิบัติการ 
เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

๑.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
ด าเนินการ 
๒.  แจ้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา ทราบ
และด าเนินการ 
๓. มหาวทิยาลัยฯ ได้น าข้อสงัเกต
ของกรรมการสภาฯ ไปด าเนนิการ
ทบทวนนโยบายและท าแผน 
ปฏิบัติการ ในการประชมุเชงิ
ปฏิบัติการ เพื่อจัดท าแผนพฒันา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี               
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  

 



๓๘  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๓/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
 ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ เมษายน 

๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครราชสีมา   
 

๙.  เห็นชอบการเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที ่๔/๒๕๕๖ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ จากวันที่  
๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 
และครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ จาก
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ 

๑.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบส านักงานสภาฯ ด าเนินการ 
๒.  ส านักงานสภาฯ เวียนแจ้ง
เลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

๑๐. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี นายขจร 
จิตสุขุมมงคล เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับกรรมการ
ของ มหาวิทยาลัยฯ ตามจ านวนที่เห็นสมควร พิจารณา
การจัดต้ังโรงเรียนสาธิตฯ การบริหารงานและการ
ด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ถูกต้อง 
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

๑. อธิการบดี แจ้งรายช่ือ
คณะกรรมการ ต่อส านักงานสภาฯ 
เพื่อจัดท าค าสั่งฯ 
๒. น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม                   
ค าสั่งฯ  
๓. เวียนแจ้ง ค าสั่งฯ ให้
คณะกรรมการพิจาณาการจัดตั้ง
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ทราบ       

๔. คณะกรรมการพิจารณาการ
จัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ ได้จัด
ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว  

 

๑๑. อนุมัติการปรับแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร            
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
ท้องถิ่น (รป.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 

แจ้งอธิการบดีและคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทราบและด าเนินการ 

 

๑๒. รับทราบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

แจ้งอธิการบดี และคณบดีคณะ          
ครุศาสตร์ ทราบและด าเนินการ 

 

๑๓. รับทราบรายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจ าเดือน ธันวาคม 
๒๕๕๕– กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

แจ้งกองคลัง ทราบและ
ด าเนินการ 

 

 

 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๓๙ 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๓/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
๑๔. รับทราบหลักเกณฑ์การคืนเงินส ารองจ่าย
โครงการจัดการศึกษารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

แจ้งอธิการบดี ทราบและพิจารณา
ด าเนินการ 

 

๑๕. อนุมัติใหม้หาวิทยาลัยฯ ด าเนินการตามมติของ
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการน าเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไปลงทุนหรือหา
ผลประโยชน์ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ เสนอ 

๑.  แจ้งอธิการบดี ทราบและ
พิจารณาด าเนินการ 
๒. แจ้งประธานคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สนิฯ 
ทราบและด าเนินการ 

 

๔/๒๕๕๖ 
 

๑.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๓๔ คน 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน ๑ คน และปริญญา
บัณฑิต จ านวน ๔๕๙ คน 

๑. แจ้งกองบริการการศึกษา ทราบ
และด าเนินการ 
๒.  แจ้งส านักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษาทราบและด าเนินการ 

 

๒. ให้ความเหน็ชอบการก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือน
ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานใน
สถาบนัอุดมศกึษา สังกัดมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ในต าแหน่งรองอธิการบด ีของผู้ช่วยศาสตราจารย์
จินตนา  เวชมี เดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ เปน็ต้นไป และมอบ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี น าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการ
พิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนประจ าปีของผู้บริหารที่
มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ใช้ปัจจุบันมาพิจารณาถึงความเหมาะสม มีข้อ
ปรับปรุงอย่างไร และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย   

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบส านักงานสภาฯ ด าเนินการ 
๒. แจ้งประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ ทราบและ
ด าเนินการ 
๓. แจ้งหัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติ
การ ทราบและด าเนินการ 
๔. น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
ประกาศฯ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน 
๒๕๕๖ 
๕. เวียนแจ้งประกาศฯ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  

 

๓. เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาการจัดการศึกษา              
ภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบส านักงานสภาฯ 
๒. แจ้งประธานคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สนิฯ 
ทราบและด าเนินการ 
๓. แจ้งหัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติ
การ ทราบและด าเนินการ 
๔. น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม 
ระเบียบฯ  

 

 



๔๐  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๔/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
 ๕. เวียนแจ้งระเบียบฯ   

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

๔.  เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ พ.ศ. .... 

๑.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบส านักงานสภาฯ ด าเนินการ 
๒.  แจ้งประธานคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สนิฯ 
ทราบและด าเนินการ 

๓.  แจ้งผู้อ านวยการส านักงาน
บัณฑิตศึกษา ทราบและด าเนินการ 
๔.  น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
ระเบียบฯ  
๕.  เวียนแจ้งระเบียบฯ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

๕.  อนุมัติน าเงินจ านวน ๒๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท   
(สองร้อยล้านบาท) จากทั้งสามบัญชีไปลงทุน คือ 
บัญชี เลขที่  ๒๘๙–๒–๔๘๐๘๔–๕ ของธนาคาร
กรุงเทพ สาขาลพบุรี บัญชีเลขที่ ๙๘๘-๒-๐๐๓๙๑-๗ 
ของธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
และบัญชีเลขที่ ๑๑๑-๒-๑๑๘๖๒-๗ ของธนาคารกรุงศรี
อยุ ธยา  สาขาลพบุ รี  และส่ วนที่ เ หลื อจ านวน  
๖๒,๖๓๗,๙๘๔.๐๙ บาท ให้น าไปใช้เป็นเงินส าหรับ
พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ ท พ ส ต รี โ ด ย ใ ห้
มหาวิทยาลัยฯ จัดท าแผนการใช้จ่ายเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ และให้มหาวิทยาลัยฯ ส่งร่าง
สัญญาดังกล่าว ให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบ
ก่อนเพ่ือด าเนินการต่อไป 

๑.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
ด าเนินการ 
๒. แจ้งประธานคณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางการน าเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ไปลงทุนหรือหาผลประโยชน ์ทราบ
และด าเนินการ 

 

๖.  อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ในการจัดประชุมร่วม ๔ สภามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
ด าเนินการ 
๒. แจ้งมติสภาฯ ต่อรอง อธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ทราบ
และด าเนินการ 

 

 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๔๑ 

 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๔/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
๗.  เห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ พงศ์ทองค า 
ให้ด ารงต าแหนง่รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

๑.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบส านักงานสภาฯ 
๒.  น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
ค าสั่งฯ  
๓. แจ้งค าสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ ทราบ 
๔. เวียนแจ้งค าสั่งฯ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

 

๘. รับทราบรายงานการรับ - จ่ายงบประมาณเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจ าเดือน                
มีนาคม ๒๕๕๖ 

แจ้งผู้อ านวยการกองคลัง ทราบ
และด าเนินการ 

 

๙. เห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ประเทือง  
ภูมิภัทราคม เป็นกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบส านักงานสภาฯ ด าเนินการ
ค าสั่งฯ 
๒. น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม ค า
สั่งฯ 
๓. เวียนแจ้งค าสั่งฯ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

 

๕/๒๕๕๖ 
 

๑.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๓๙ คน 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน ๑๔๑ คน และ
ปริญญาบัณฑติ จ านวน ๔๗๔ คน 

๑.  แจ้งผู้อ านวยการส านักงาน
ประสานงานบัณฑิตศึกษาทราบ
และด าเนินการ 
๒.  แจ้งกองบริการการศึกษาทราบ
และด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๕/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
๒.  เห็นชอบการก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือน
ผู้บริหารที่มิ ได้ เป็นข้าราชการ หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ในต าแหน่งรองอธิการบดี ของศาสตราจารย์ประดิษฐ์ 
พงศ์ทองค า เดือนละ ๗๐,๐๐๐บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

๑.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบส านักงานสภาฯ ด าเนินการ 
๒.  แจ้งประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ ทราบและ
ด าเนินการ 
๓.  แจ้งหัวหน้ากลุ่มงานวินัยและ 

นิติการ ทราบและด าเนินการ 
๔.  น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
ประกาศฯ  
๕. เวียนแจ้งประกาศให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

๓.  อนุมัติ ให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่  นายจ าเริญ            
คนชาน  ปริญญาครุ ศ าสตรบัณฑิ ตกิ ตติ มศั กดิ์ 
สาขาวิชาพลศึกษาและนายบุญยืน ผ่องแผ้ว ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา   

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบกองบริการด าเนินการ 
๒. แจ้งกองบริการการศึกษา ทราบ
และด าเนินการ 

 

๔.  อนุมัติการขอขยายแผนการรับจ านวนนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตร  
๕ ปี) ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖ จากเดิมจ านวน          
๔๐ คน เป็นจ านวน ๖๐ คน โดยขอให้ปรับปรุง
รายละเอียดตามข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

๑.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบคณบดีคณะครุศาสตร์
ด าเนินการ 
๒.  แจ้งคณบดีคณะครุศาสตร์
ทราบและด าเนินการ 

 

๕.  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาขาวิชาการจัดการ             
(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร)ี 

๑.  แจ้งรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ ทราบและด าเนินการ 
๒.  แจ้งผู้อ านวยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช 
จ.สุพรรณบุรี ทราบและด าเนินการ 

 

๖.  เห็นชอบหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(รป.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชา              
รัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช                
จังหวัดสุพรรณบุร)ี 

๑.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ทราบและด าเนินการ 
๒.  แจ้งผู้อ านวยมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช 
จ.สุพรรณบุรี ทราบและด าเนินการ 

 

 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๔๓ 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๕/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
๗.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา (๕ ปี) (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร)ี 

๑.  แจ้งรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ ทราบและด าเนนิการ 
๒.  แจ้งผู้อ านวยมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช         
จ.สุพรรณบุรี ทราบและด าเนินการ 

 

๘. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(๕ ปี) (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร)ี 

๑.  แจ้งรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ ทราบและด าเนนิการ 
๒.  แจ้งผู้อ านวยมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช         
จ.สุพรรณบุรี ทราบและด าเนินการ 

 

๙.  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔สาขาวิชาการจัดการ 
(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุร)ี 

๑.  แจ้งรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ ทราบและด าเนนิการ 
๒.  แจ้งผู้อ านวยมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน  
จ.สิงห์บุรี ทราบและด าเนินการ 

 

๑๐.  เห็นชอบหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(รป.บ.) หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (ศูนย์การศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี) 

๑.  แจ้งรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ ทราบและด าเนนิการ 
๒.  แจ้งผู้อ านวยมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน  
จ.สิงห์บุรี ทราบและด าเนินการ 

 

๑๑.  เห็นชอบหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(รป.บ.) หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี) 

๑.  แจ้งรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ ทราบและด าเนินการ 
๒.  แจ้งผู้อ านวยมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล  
จ.ลพบุรี ทราบและด าเนินการ 

 

๑๒. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(๕ ปี) (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร)ี 

๑.  แจ้งรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ ทราบและด าเนินการ 
๒.  แจ้งผู้อ านวยมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล  
จ.ลพบุรี ทราบและด าเนินการ 

 

 

 

 



๔๔  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๕/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
๑๓.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(๕ ปี) (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร)ี 

๑.  แจ้งรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ ทราบและด าเนินการ 
๒.  แจ้งผู้อ านวยมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล  
จ.ลพบุรี ทราบและด าเนินการ 

 

๑๔. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและ
ยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจ าเดือน เมษายน 
๒๕๕๖  

๑.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วางแผนและพัฒนา 
๒.  แจ้งผู้อ านวยการกองคลัง 

 

๑๕. เห็นชอบหลักการ แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) โดยให้มหาวิทยาลัยฯ น า
ข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปปรับปรุง
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

แจ้งอธิการบดีพิจารณาด าเนินการ  

๑๖. เห็นชอบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เป็นวันศุกร์ในสัปดาห์ที่ ๓ ของทุกเดือน โดย
ก าหนดเวลาเริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น. 

แจ้งอธิการบดีพิจารณาด าเนินการ  

๑๗.  เห็นชอบหลักการก าหนดวาระเชิงนโยบาย 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ และมอบ
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท ารายละเอียด เพื่อ
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

แจ้งอธิการบดีพิจารณาด าเนินการ  

๖/๒๕๕๖ ๑. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๗๒ คน 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน ๖ คน และปริญญา
บัณฑิต จ านวน ๑๔๔ คน 

๑.  แจ้งผู้อ านวยการส านักงาน
ประสานงานบัณฑิตศึกษาทราบ
และด าเนินการ 
๒.  แจ้งกองบริการการศึกษาทราบ
และด าเนินการ 

 

๒. เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์เพ็ญศรี กาญจโนมัย 
เป็นกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภทกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทน ศาสตราจารย์สมบัติ จันทรวงศ์  
ที่ขอลาออกจากต าแหน่ง 

๑.  แจ้งอธิการบดีทราบ เพื่อ
พิจารณามอบส านักงานสภาฯ 
ด าเนินการ 
๒.  แจ้งประธานคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการฯ 
ทราบและด าเนินการ 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๔๕ 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๖/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
 ๓.  อธิการบดมีอบส านกังานสภาฯ 

ด าเนินการน าเสนอนายกสภาฯ            
ลงนาม ประกาศฯ 
๔. น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
ประกาศฯ  
๕.  เวียนแจ้งประกาศฯ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

๓. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน ๖ คน ดังนี ้
  ๑.  ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศร ี
  ๒.  นายไพศาล ตันตสุทธิกลุ 
  ๓.  ดร.พรศร ีฉิมแก้ว 
  ๔.  นางมยุรี สิงห์ไข่มุกข ์
  ๕.  รศ. ดร.วภิาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์  
  ๖.  ผศ. ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ 

๑.  แจ้งอธิการบดีทราบ  
เพื่อพิจารณามอบส านักงานสภาฯ 
ด าเนินการ 
๒.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ทราบและด าเนินการ 
๓. น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
ประกาศฯ  
๔. เวียนแจ้งประกาศฯ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

๔. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
จ านวน ๓๐,๓๔๕,๗๘๓.๔๐ บาท เพื่อด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.  เตรียมการรับ  ครม.สัญจร จ านวน 
๒๑,๓๙๒,๙๐๐.๐๐ บาท 
  ๒.  การปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัย  
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ต้ัง และศูนย์พัฒนา
บุคลากรภาครัฐและเอกชนหนองช้างนอน จ านวน 
๘,๙๕๒,๘๘๓.๔๐ บาท 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา ด าเนินการ 
๒.  แจ้งมติต่อรองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา  
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
ผู้อ านวยการกองคลัง ทราบและ
ด าเนินการ  

 

๕. เห็นชอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๑. แจ้งประธานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ทราบและ
ด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายกจิการสภา
มหาวิทยาลัยทราบและด าเนินการ 
๓. คณะกรรมการติดตามฯ  
จัดประชุมชี้แจงการติดตาม  

 

 



๔๖  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๖/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
 ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ ต่อคณะผู้บริหาร 

 

๖. เห็นชอบร่างปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเปลี่ยนแปลงการ
ประชุม ครั้งที่ ๑๐ ในเดือนตลุาคม ๒๕๕๗ จากวันที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบส านักงานสภาฯ ด าเนินการ 
๒. ส านักงานสภาฯ แจ้งมติสภาฯ  
ต่อกรรมการสภาฯ ทราบ 

 

๗. อนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย โครงการรฐัประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที ่๑ ประจ าภาค
การศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๕ 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผน และพัฒนาทราบ 
ด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา ทราบและ
ด าเนินการ 
๓. แจ้งผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน และผู้อ านวยการ 
กองคลัง ทราบและด าเนินการ 

 

๘. เห็นชอบการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สัญจร ประจ าปี ๒๕๕๖ เสนอมอบฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดเตรียม
ข้อมูล เรื่องมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่งเอกสารให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย ด าเนินการ 
๒. แจ้งมติต่อรองอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยทราบ
และด าเนินการ   

 

๙. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการร่างนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
  ๑. นายวิชัย ศรีขวัญ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล   กรรมการ  
  ๓. นางดวงสมร วรฤทธิ ์    กรรมการ 
  ๔. รศ. ดร.นนัทนา แจ้งสุวรรณ์ กรรมการ 
  ๕. อ.ดร.เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์ กรรมการ 
  ๖. ผศ.ดร.ชนะ ปรีชา   กรรมการ 
  ๗. ผศ.จินตนา เวชมี กรรมการและเลขานกุาร 
 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบส านักงานสภาฯ ด าเนินการ
จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ 
๒. น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
๓.  คณะกรรมการร่างนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย จัดประชุมร่าง
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
๔.  คณะกรรมการร่างนโยบาย
น าเสนอร่างประกาศสภาฯ 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๔๗ 

 

 

ครั้งที่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๖/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
    เพื่อด าเนินการพิจารณาเสนอร่างนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลัก  
๓ ส่วน ได้แก ่นโยบายของอธิการบดี นโยบาย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และนโยบายชาติส าคัญๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา 

๔.  คณะกรรมการร่างนโยบาย
น าเสนอร่างประกาศสภา
มหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนว
ทางการพัฒนามหาวทิยาลัยฯ ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 

๑๐. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาขาวิชาการจัดการ 
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
อ าเภอตาคลี จงัหวัดนครสวรรค์ 

๑. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๑๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔สาขาวิชาการจัดการ  
ศูนย์การศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
อ าเภอ ตาคลี จังหวัดนครสวรรค ์

๑. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๑๒. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ศนูย์
การศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ 

๑. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการทราบ
และด าเนินการ 
๒. แจ้งผู้อ านวยการศูนยก์ารศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๑๓. เห็นชอบการปรับแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบรุี 

๑. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการทราบ
และด าเนินการ 
๒. แจ้งผู้อ านวยการศูนยก์ารศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๑๔. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงิน
คงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖  

๑. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร 
วางแผนและพัฒนา ทราบและ
ด าเนินการ 
๒. แจ้งผู้อ านวยการกองคลัง 

 



๔๘  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

ครั้งที่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๖/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
 ทราบและด าเนินการ  
๑๕. รับทราบรายงานผลการประเมินการจัดประชุม ประจ าป ี
พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี สภามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรแีละมอบ
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑. แจ้งผลการประเมินการจัดประชุมสภา
มหาวทิยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สภา
มหาวิทยาลัย ทั้ง ๔ แห่ง และให้มหาวิทยาลัย 
แต่ละแห่งน าผลการประเมินการจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลัยแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ 
    ๒. แจ้งผลการประเมินการจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มหาวิทยาลัย 
ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ทราบ โดยสรุปเฉพาะสาระส าคัญ 

๑. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย ทราบและ
ด าเนินการ 
๒. แจ้งผลการประเมินการจัด
ประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มหาวิทยาลัย 
ทั้ง ๔ แห่ง ทราบและด าเนินการ 
๓. แจ้งผลการประเมินการจัด
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ให้มหาวิทยาลยัที่เข้าร่วม
สังเกตการณ์ทราบ 

 

๑๖. รับทราบ และมอบมหาวทิยาลัยด าเนินการทบทวน
แผนการรับนักศึกษา และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

๑.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 
๒. คณะครุศาสตร์ด าเนินการส่ง
ข้อมูลเพิ่มเติมการขยายแผนการ
รับนักศึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๖ 

 

๑๗. รับทราบ และมอบประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการด าเนินการพิจารณาการรายงานผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

แจ้งประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ทราบและด าเนินการ 

 

๗/๒๕๕๖ ๑. อนุมัติให้ปรญิญามหาบัณฑติ ๗๐ คน และปริญญา
บัณฑิต จ านวน ๑๒๖ คน 
 

๑. แจ้งผู้อ านวยการส านักงาน
ประสานงานบัณฑิตศึกษา ทราบ 
และด าเนินการ 
๒. ส านักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษา แจ้งผลการตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา
มหาบัณฑิต 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๔๙ 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๗/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
 
 

๓. ส านักงานสภาฯ แจ้งมติสภาฯ  
ต่อกองบริการการศึกษา ทราบ
และด าเนินการ 
๔. กองบริการการศึกษาแจ้งผล  
การตรวจสอบข้อมูลผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาบัณฑิต 

 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑)  เพิ่มการน าเสนอข้อมูลตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์  
ในส่วนของค าชี้แจงผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือน ามา
ประกอบการพิจารณา 
   ๒)  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของสาขาวิชาและ
มหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการน าผลวิเคราะห์มาสู่การ
ก าหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

แจ้งมติรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ทราบและด าเนินการ 

 

๓. เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรอืพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

๑. แจ้งอธกิารบดี เพื่อพิจารณา
มอบด าเนินงานสภาฯ ด าเนินการ
จัดท าระเบียบฯ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร 
วางแผนและพัฒนา ทราบและ
ด าเนินการ  
๓. แจ้งประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ ทราบและ
ด าเนินการ 
๔. น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
ระเบียบฯ 

 

๔. เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย        
ชาวต่างประเทศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ... 
โดยให้ปรับแก้ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑. แจ้งอธกิารบดี เพื่อพิจารณา
มอบด าเนินงานสภาฯ ด าเนินการ
จัดท าข้อบังคับฯ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร 
วางแผนและพัฒนา และส านักงาน
สภาฯ ทราบด าเนินการ  
๓. แจ้งประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ ทราบและ... 

 



๕๐  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๗/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
 ด าเนินการ 

๔. ส านักงานสภาฯ ด าเนินการน าเสนอ
นายกสภาฯ ลงนามข้อบังคับฯ 

 

๕. เห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตร ีให้เปน็หน่วยงานในส่วนราชการของคณะ 
ครุศาสตร์ โดยให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑)  มอบนายขจร จิตสุขมุมงคล ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาการจัดต้ังโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด าเนินการจัดท าร่าง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
(ฉบับที่ ๒) ให้มีการแบ่งส่วนราชการของคณะครุศาสตร์  
เป็นส านักงานคณบดี และโรงเรียนสาธิตฯ 
    ๒)  มอบคณบดคีณะครุศาสตร์ พิจารณา
คณะกรรมการ เพื่อด าเนินการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีว่าด้วยการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยผ่านความเห็นชอบ
จากอธิการบดี และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

๑.  แจ้งประธานคณะกรรมการ
พิจารณาการจัดต้ังโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งคณบดคีณะครุศาสตร ์
ทราบและด าเนินการ  
๓. แจ้งหัวหน้ากลุ่มงานวินัยและ
นิติการ ทราบและด าเนินการ  

 

๖. เห็นชอบร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)        
โดยให้ปรับแก้ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑. แจ้งอธกิารบดี เพื่อพจิารณา
มอบเลขานุการคณะกรรมการรา่ง
นโยบายสภามหาวิทยาลัย ทราบ
และด าเนินการ 
๒. แจ้งคณะกรรมการนโนยายสภา
มหาวิทยาลัย ทราบและด าเนินการ 
๓.  คณะกรรมการร่างนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย จดัประชุมปรับแก้ร่าง
ประกาศสภาฯ ฉบับดังกล่าว และ
น าเสนอร่างประกาศสภาฯ เรื่อง 
นโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี        
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ 

 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๕๑ 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๗/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
๗. เห็นชอบ การมอบอ านาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการจัดหา จัดสรรรายได้ และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยโดยมอบ
มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการจัดหาจัดสรรรายได้ และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบหมายผู้ด าเนินการ  
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา ทราบและ
ด าเนินการ 
๓. น าเสนอนายกลงนาม ค าสั่งฯ  
 

 

๘. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม 
จ านวน ๘,๔๗๐,๒๑๒ บาท (แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น
สองร้อยสิบสองบาทถ้วน) เพื่อสมทบการก่อสร้างอาคาร
เรียนวิทยาการจัดการและเทคโนโลยสีารสนเทศ สูง ๙ ชั้น  
(ส่วนที่เหลือ) 

๑. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา ทราบและ
ด าเนินการ  
๒. แจ้งผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน ทราบและด าเนินการ  
๓. แจ้งผู้อ านวยการกองคลัง 
ทราบและด าเนินการ  
๔. แจ้งประธานคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สนิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

๙. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงิน
คงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖  

๑. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วางแผนและพัฒนา 
๒. แจ้งผู้อ านวยการกองคลัง 

 

๑๐. รับทราบ โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ศึกษาทบทวน
เกณฑ์ความเหมาะสม ตามขอ้สังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบหมายผู้ด าเนินการ 
๒. แจ้งคณบดคีณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีทราบและ
ด าเนินการ 
๓. แจ้งผู้ช่วยศาสตราจารยช์นะ  
ปรีชา ทราบ 

 

๑๑. รับทราบกรณีนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคปกติ ๑/๒๕๕๖  
ไม่มี/ไม่ได้รับ คู่มือนักศึกษา 

๑. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ทราบ 
๒. แจ้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะ 
ปรีชา ทราบ 

 

 



๕๒  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๗/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
๑๒. รับทราบ การเสนอโครงการส าคัญภายใต้
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสอบทานเป็นกรณี
พิเศษ จ านวน ๒ โครงการ ดังนี ้
  ๑)  โครงการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โรงเรียน
บ้านเขาสารภีและโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
โรงเรียนแก่งเสือเต้น 
  ๒)  โครงการชุดวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและ 
การน าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนใน
ป่าหนองช้างนอน จังหวัดลพบุร ี

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบหมายรองอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย ทราบและ
ด าเนินการ 
๓. แจ้งประธานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
ทราบและด าเนินการ 

 

๑๓. เห็นชอบแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีและมอบมหาวทิยาลัยฯ  
รับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
เพื่อด าเนินการทบทวนและวิเคราะห์สรุปรายละเอียด 
และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบหมายรองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา 
ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๑๔. รับทราบการจัดกิจกรรม 
“เทพสตรี ลพบุรี มินิ – ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ ๕”  
วันอาทติย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ และขอให้
มหาวิทยาลัยฯ ส่งหนังสือแจ้งการจัดกิจรรมให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทราบ 

๑. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัยทราบและ
ด าเนินการ 
๒. ส านักงานสภา ส่งหนังสือถึง
กรรมการสภาฯ เข้าร่วมกิจกรรม 

 

๘/๒๕๕๖ 
 

๑. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันที ่
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยขอให้แก้ไขตามข้อสังเกต 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัย 

๑. เลขานุการสภาฯ ด าเนินการ
แก้ไขรายงานการประชุมในส่วนที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอ 
ขอแก้ไข 
๒. ส านักงานสภาฯ น าเสนอ
นายกสภาฯพิจารณาการแก้ไข
รายงาน การประชุม  

 

๒. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตร
บัณฑิต ๕๒ คน และปรญิญาบัณฑิต ๒๐๑ คน   

๑. แจ้งส านักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษา ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งกองบริการการศึกษา 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๕๓ 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๘/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
 ทราบและด าเนินการ  
๓. เห็นชอบร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การ
เปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี พ.ศ. .... และมอบประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พิจารณาปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑. แจ้งเลขานกุารคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ ทราบและ
ด าเนินการ  
๒. แจ้งอธิการบด ีเพื่อพิจารณา
มอบส านกังานสภาฯ ด าเนินการ 
๓. น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
ข้อบังคับฯ 
๔. เวียนแจ้งข้อบังคับฯ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

๔. เห็นชอบร่าง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. .... 

๑. แจ้งอธิการบด ีเพื่อพิจารณา
มอบงานวินัยและนิติการ 
ด าเนินการ 
๒. แจ้งงานวินัยและนิติการ 
ทราบและด าเนินการ  

 

๕. เห็นชอบการปรับแก้ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

๑.  แจ้งเลขานกุารคณะกรรมการ
ร่างนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบส านกังานสภาฯ ด าเนินการ 
๓. น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
ประกาศสภาฯ 
๔. เวียนแจ้งประกาศสภาฯ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

๖.  อนุมัติค่าตอบแทนผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา  
ทั้ง ๔ แห่ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มีการประชุม ครั้งที่  
๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที ่๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ และมอบ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ 

๑. แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณา
มอบคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยฯ ทราบ
และด าเนินการ 
๒. แจ้งผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ ทราบและ
ด าเนินการ 

 



๕๔  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๘/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
ที่เกี่ยวกับพนักงานของหน่วยงานในก ากับ กรณี 
พ้นจากต าแหน่งให้มีความว่ายุบเลิกหน่วยงาน 

  

๗. เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ประดิษฐ์   
พงศ์ทองค า รองอธิการบดี ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาค า  
รองอธิการบดี ที่ขอลาออกจากต าแหน่ง 

๑. แจ้งเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยฯ 
ทราบและด าเนนิการ 
๒. แจ้งอธิการบด ีเพื่อพิจารณามอบ
ส านักงานสภาฯ ด าเนินการ 
๓. น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
ค าสั่งสภาฯ 
๔. เวียนแจ้งค าสั่งสภาฯ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

๘. เห็นชอบการเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ จากวันที่  
๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณามอบ
ส านักงานสภาฯ ด าเนินการ 
๒. แจ้งกรรมการสภาฯ ทราบ 

 

๙. เห็นชอบการเปลี่ยนช่ือสาขาวิชา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสตูร 
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกต์ศิลป)์ เปลี่ยนช่ือเป็น สาขาวิชาศิลปกรรม 
(ศิลปะและการออกแบบ) 

๑. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๑๐. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและ
ยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจ าเดือน กรกฎาคม 
๒๕๕๖  
 

๑. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา ทราบและ
ด าเนินการ 
๒. แจ้งผู้อ านวยการกองคลัง ทราบ
และด าเนินการ 

 

๑๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินการหาแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้การเปิดสอนนอกสถานที่ตั้งทั้ง ๔ แห่ง 
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมอบฝ่ายบริหาร 
มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการสรุปรายงานความก้าวหน้าใน
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับศูนย์การจัดการศึกษานอก 
สถานที่ตั้งทั้ง  ๔ แห่ง ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ 

แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบหมายผู้ด าเนินการ 

 

 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๕๕ 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๙/๒๕๕๖ 

 
๑. อนุมัติให้ปรญิญามหาบัณฑติ ๕๔ คน และ
ปริญญาบัณฑิต ๙๔ คน   

๑. แจ้งส านักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษา ทราบและด าเนนิการ 
๒. แจ้งกองบริการการศึกษาทราบและ
ด าเนินการ 

 

๒. เห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(อส.บ.) หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณามอบ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ด าเนินการ 
๒. แจ้งคณบดคีณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทราบและด าเนินการ 

 

๓. เห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(ต่อเนื่อง) (อส.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณามอบ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ด าเนินการ 
๒. แจ้งคณบดคีณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทราบและด าเนินการ 

 

๔. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (๕ ปี) 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณามอบ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ด าเนินการ 
๒. แจ้งคณบดคีณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทราบและด าเนินการ 

 

๕. เห็นชอบเนื้อหาสาระในร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดตั้ง 
และการบริหารจัดการหน่วยงานในก ากับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที ่๓) พ.ศ. 
.... โดยมอบนายพีระศักด์ิ ศรีสุพล ประธาน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยฯ 
และนิติกร ด าเนินการตรวจสอบร่างข้อบังคับ
ดังกล่าวใหถู้กต้อง และน าข้อสังเกตของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ ประกอบการพิจารณาด้วย 
เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้น าเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนาม 

๑. แจ้งประธาน ก.บ.ม. ทราบและ
ด าเนนิการ 
๒. แจ้งหัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ 
ทราบและด าเนินการ 
๓. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
ด าเนินการ แจ้งประธาน ก.บ.ม.  
และนิติกร ทราบและด าเนินการ 
๔. แจ้งเลขานกุาร ก.บ.ม. ทราบและ
ด าเนินการ 

 

 

 

 



๕๖  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๙/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
๖. เห็นควรให้รอผลการพิจารณาจากประธาน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรียืนยันความถูกต้อง ร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดตั้ง และ
การบริหารจัดการหน่วยงานในก ากับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... และเห็นควรให้
อธิการบดีด าเนินการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ เทพสตรี  เ รื่ อ งยุ บ เ ลิ กหน่ ว ย ง าน ในก ากั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อให้สามารถใช้ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได ้

๑. แจ้งประธานคณะกรรมการ
อุทธรณ์และรอ้งทุกข์ฯ ทราบและ
ด าเนินการ 
๒. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
ด าเนินการ แจ้งประธาน 
คณะกรรมการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ฯ ด าเนินการ 
๓. แจ้งเลขานกุารคณะกรรมการ
อุทธรณ์และรอ้งทุกข์ฯ ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๗. เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการจัดท าแผนแม่บท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล เพื่อใช้เป็นหลักแนวคิดในการ
ก่อสร้างวิทยาเขต และที่ดิน ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับ 
โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคและค านึงถึง
ด้านอื่นๆ และให้มหาวิทยาลัยฯ ประสานงานกับ
สถาปนิก  เพื่อด าเนินการออกแบบ เมื่อด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นแผนแม่บท
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรีต่อไป 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา ด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๘. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขอให้มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบ
รายละเอียดต่างๆ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
ด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
ทราบและด าเนินการ 

 

 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๕๗ 

 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๙/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
๙. รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – 
มีนาคม ๒๕๕๖) และใหฝ้่ายบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
น าข้อสังเกตของคณะกรรมการติดตามฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 

๑. แจ้งอธิการบด ีเพื่อโปรด
พิจารณา 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย ทราบและ
ด าเนินการ 
๓. ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการ
ติดตามฯ เผยแพร่รายงานผลการ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม 
๒๕๕๖) ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  
และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

๑๐. เห็นชอบปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ทราบและด าเนินการ 
๓. แจ้งคณบดคีณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทราบและด าเนนิการ 

 

๑๑. เหน็ชอบการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ทราบและด าเนินการ 
๓. แจ้งคณบดคีณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีทราบและ
ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 



๕๘  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๙/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
๑๒. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและ
ยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได ้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖  
 

๑. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
วางแผนและพัฒนา ทราบและ
ด าเนินการ 
๒. แจ้งผู้อ านวยการกองคลัง ทราบ 
และด าเนินการ 

 
 

๑๐/๒๕๕๖ ๑. อนุมัติให้ปรญิญามหาบัณฑติ ๖๖ คน 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๒ คน และปรญิญาบณัฑิต ๓๘ 
คน   

๑. แจ้งส านักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษา ทราบและด าเนนิการ 
๒. แจ้งกองบริการการศึกษา ทราบ
และด าเนินการ 

 

๒. การพิจารณารายงานผลและแจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตร ี
     ๑) รับทราบรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน  
ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ 
     ๒) เห็นชอบ ใหม้หาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 
จ่ายค่าตอบแทนตามสิทธิประโยชน์ที่หัวหนา้หน่วยงาน
ในก ากบั จ านวน ๔ รายจะพึงได้ในแต่ละเดือน จนกว่า
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีจะมีประกาศ ยบุเลิก
ตามกฎหมาย ตามทีค่ณะกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทกุข์
เสนอ 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา ผู้อ านวยการ 
ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  
ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งประธานคณะกรรมการ
อุทธรณ์และรอ้งทุกข์ฯ  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผน
และพัฒนา และผู้อ านวยการส านัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ทราบและ
ด าเนินการ 

 

 ๓. การพิจารณาการจัดท าแผนแม่บทมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี :  โครงการพฒันามหาวิทยาลัยสู่สากล  
     ๑) รับทราบ การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยใน
เบื้องต้นส าหรับการจัดท าแผนแม่บทมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย 
สู่สากล ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตามที่บริษัท
ด าเนินการศึกษา ส ารวจเบื้องต้น และประมาณราคา
ค่าก่อสร้าง โดยไม่เสียค่าใช้จา่ย  

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา ทราบและ
ด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา ทราบและ
ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๕๙ 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๑๐/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
 

      ๒) มหาวิทยาลัยควรด าเนินการจัดท า
รายละเอียดและกรอบวงเงินงบประมาณภาพรวมที่
ชัดเจน เพื่อน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ในหลักการของการจัดท าแผนแม่บท 
      ๓) ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรตี่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา           
ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ส าหรับด าเนินการจัด
จ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ต่อไป 

  

๔.  อนมุัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๕๓๗,๕๐๗,๐๐๐ 
บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 
๓๔๑,๗๒๓,๗๐๐ บาท และงบประมาณเงินรายได้ 
จ านวน ๑๙๕,๗๘๓,๓๐๐ บาท โดยขอให้มหาวิทยาลัยฯ 
ด าเนินการทบทวนการจัดสรรงบประมาณ ตาม
ข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา  
๓. แจ้งผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผนทราบและด าเนินการ 

 

๕. รับทราบ รายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและ
ยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจ าเดือน กันยายน 
๒๕๕๖  

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการกองคลัง ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๑๑/๒๕๕๖ ๑. อนุมัติให้ปรญิญามหาบัณฑติ ๖๗ คน 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๔๗ คน และปรญิญาบัณฑิต 
๒๔๗ คน   

๑. แจ้งส านักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษา ทราบและด าเนนิการ 
๒. แจ้งกองบริการการศึกษา ทราบ
และด าเนินการ 

 

๒. เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญา
พงศ์ เป็นกรรมการ บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 
จากข้าราชการหรือพนักงานสายผู้สอน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖  เป็นต้นไป และให้อยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยูข่องผู้ซึ่งตนแทน 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบส านักงานสภาฯ ด าเนินการ  
๒. น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
ค าสั่งสภาฯ 
๓. เวียนแจ้งค าสั่งสภาฯ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

 



๖๐  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๑๑/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
๓. การขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ มีดังนี ้
    ๑) ขณะที่ยังมิได้ก าหนดขั้นตอน รายละเอียด การ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ โดยออกเป็นข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนั้น ให้ถือปฏิบัติดังนี้ กรณี
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาแล้ว 
เห็นว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้ถือว่าเป็นไปตาม
มติที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
หากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา
แล้วเห็นว่าผ่านเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้น าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
    ๒)  ผู้ขอประสงค์จะยื่นอุทธรณ์การพิจารณาขอ
ต าแหน่งทางวิชาการให้ยื่นอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย
โดยตรงภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
เป็นทางการ 
    ๓)  มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พิจารณาทบทวนด าเนินการยกร่าง
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการก าหนดขั้นตอน 
รายละเอียด การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ โดยศึกษา
ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเพื่อน ามาประกอบการ
พิจารณาด้วย  

๑. แจ้งอธิการบดี ทราบ 
๒. แจ้งประธานคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการฯ 
ประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยฯ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา 
และผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ ทราบและ
ด าเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๖๑ 

 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๑๑/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
๔. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน 
๑๘,๙๘๓,๘๗๕ บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนแปดหมื่น
สามพนัแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  เพื่อด าเนินการ
จ้างที่ปรึกษา ในการจัดท าแผนแม่บท ผังแม่บท และ
ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
ทราบและด าเนินการ 

 

 ๕. พจิารณาแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ ดังนี ้
     ๑)  เห็นชอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
     ๒)  เนื่องจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน จะครบวาระการด ารงต าแหนง่ ในวันที ่ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงขอให้ด าเนินการตดิตาม
ตรวจสอบฯ ใหแ้ล้วเสรจ็ตามระยะเวลาวงรอบ
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบฯ ทีไ่ด้เคยปฏิบัติ 

แจ้งประธานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ทราบ
และด าเนินการ 

 

 ๖. เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตร ี

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนพัฒนา และผู้อ านวยการ
กองนโยบายและแผน ทราบและ 
ด าเนินการ  
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
ทราบและด าเนินการ 

 

 

 

 



๖๒  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๑๑/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
๗. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจ า
หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา คณะครุศาสตร ์

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และคณบดีคณะครุศาสตร์ ทราบ
และด าเนินการ 

 

๘. เห็นชอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตรและเปลี่ยนแปลง
ศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามขอ้สังเกตของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๙. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย และยอดเงิน
คงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖  
 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา  
และผู้อ านวยการกองคลัง ทราบ
และด าเนินการ 

 

๑๐. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษา
รวบรวมข้อมูลนโยบายระบบการแจ้งผลการเรียนของ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย 
น าข้อมูลมาประกอบการพิจารณาในการประชุม 
เชิงนโยบาย 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๑๒/๒๕๕๖ ๑. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๖๙ คน ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ๗๙ คน และปริญญาบัณฑิต ๙๕ คน   

๑. แจ้งส านักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษา ทราบและ
ด าเนินการ 
๒. แจ้งกองบริการการศึกษา 
ทราบและด าเนินการ 

 

๒. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มีดังนี ้
   ๑.  แต่งตั้ งนางดวงสมร  วรฤทธิ์  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน 
   ๒.  แต่งตั้ง นายวิชัย  ศรีขวัญ, ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์   
ศิริพานิชกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ,ิ  
และรองศาสตราจารย์ทองหล่อ  วงษ์อินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
เป็นกรรมการ  
  ๓. แต่งตั้งกรรมการตามที่อธิการบดีเสนอ คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วันดี  เภาค า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา 

๑. แจ้งอธิการบดีเพื่อพิจารณา
มอบส านักงานสภาฯ ด าเนินการ 
๒. น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม 
ค าสั่งสภาฯ 
๓. แจ้งประธาน
คณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สินฯ และ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา ทราบ 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๖๓ 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๑๒/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการเป็นกรรมการ และผู้ชว่ยศาสตราจารย์จินตนา 
เวชมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

๔. เวียนแจ้งค าสั่งสภาฯ          
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

๓. เห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์  ทมุวิภาต 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  
เป็นประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบส านักงานสภาฯ 
ด าเนินการ 
๒. น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
ประกาศฯ  
๓. แจ้งประธานกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๔. แจ้งผู้อ านวยการส านัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ทราบ 
๕. เวียนแจ้งประกาศฯ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

๔. เห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ทั้งนี้ขอให้พจิารณา
ทบทวนส่วนที่ ๑ บทน า ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา ด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร วางแผนและพัฒนา 
ทราบและด าเนินการ 

 

๕. มอบคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาทบทวนประมาณ
การรายรับ – รายจ่าย เงินรายได้จากการจัดการ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย    

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร วางแผนและพัฒนา
ทราบและด าเนินการ 
๓. แจ้งประธาน
คณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน ทราบและ
ด าเนินการ 

 



๖๔  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

ครั้งที ่ มต/ิเรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหต ุ
๑๒/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
๖. อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อสมทบการก่อสร้าง
อาคารอ านวยการและการศกึษาต่อเนื่อง จากเงินสะสม 
(บัณฑิตศึกษา) จ านวน ๓,๘๙๕,๘๐๐ บาท  
(สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหา้พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา ด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร วางแผนและพัฒนา 
ทราบและด าเนินการ 

 

๗. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย และยอดเงิน
คงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

๘. มอบอธิการบดี ด าเนินการศึกษาสภาพปัญหา ระบบ
ผลการเรียน โดยน าประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา เพื่อจัดท า
ระบบผลการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

๑. แจ้งอธิการบดี ทราบและ
ด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและรองกิจการสภา
มหาวิทยาลัย ทราบและ
ด าเนินการต่อไป 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๖๕ 

 

การด้าเนินงานตามอา้นาจหนา้ที่สภามหาวิทยาลัย 
ตามมาตราที่ ๑๘  แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 
 
 

 
มาตรา ๑๘ (๑) ก้าหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย  
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๑. เห็นชอบหลักการ แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) โดยให้
มหาวิทยาลัยฯ น าข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ไปปรับปรุงและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

๕/๒๕๕๖  

๒. เห็นชอบร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) โดยให้ปรับแก้ตามข้อสังเกตของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 

๗/๒๕๕๖  

๓. เห็นชอบการปรับแก้ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

๘/๒๕๕๖  

๔. เห็นชอบในหลักการเก่ียวกับการจัดท าแผนแม่บทมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล เพื่อใช้เป็น
หลักแนวคิดในการก่อสร้างวิทยาเขต และที่ดิน ที่มหาวิทยาลัยฯ 
ได้รับ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคและค านึงถึงด้านอ่ืนๆ 
และให้มหาวิทยาลัยฯ ประสานงานกับสถาปนิก เพื่อด าเนินการ
ออกแบบ เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นแผนแม่บท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อไป 

๙/๒๕๕๖  

๕. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขอให้
มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ตามข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 

๙/๒๕๕๖  

 
 



๖๖  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๑) (ต่อ) 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๖. การพิจารณาการจัดท าแผนแม่บทมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :  
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล  
    ๑) รับทราบ การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในเบื้องต้นส าหรับ
การจัดท าแผนแม่บทมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย ตามที่บริษทัด าเนินการศึกษา ส ารวจเบื้องต้น 
และประมาณราคาค่าก่อสร้าง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
   ๒) มหาวิทยาลัยควรด าเนินการจัดท ารายละเอียดและกรอบ
วงเงินงบประมาณภาพรวมที่ชัดเจน เพื่อน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบในหลักการของการจัดท าแผนแม่บท  
   ๓) ให้มหาวทิยาลัยรายงานผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อ
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้
ส าหรับด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ต่อไป 

๑๐/๒๕๕๖  

๗. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน ๑๘,๙๘๓,๘๗๕ 
บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพนัแปดร้อยเจ็ดสิบ 
ห้าบาทถ้วน)  เพื่อด าเนินการจ้างที่ปรึกษา ในการจัดท าแผนแม่บท 
ผังแม่บท และออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง 

๑๑/๒๕๕๖  

๘. เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

๑๑/๒๕๕๖  

๙. เห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๐ ทั้งนี้ขอให้พิจารณาทบทวนส่วนที่ ๑ บทน า  
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑๒/๒๕๕๖  

๑๐. มอบอธิการบดี ด าเนินการศึกษาสภาพปัญหา ระบบผลการเรียน  
โดยน าประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณา เพื่อจัดท าระบบผลการเรียนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย          
ในครั้งต่อไป 

๑๒/๒๕๕๖  

 
 
 
 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๖๗ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส้าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ ก็ได้ 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๑. ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดตั้ง และการบริหาร
จัดการหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. .... 

๒/๒๕๕๖  

๒. ให้ความเห็นชอบหลักการ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยการจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ 
พ.ศ. ... โดยมอบให้คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น าไปพิจารณาตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาฯ แล้วเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และแจ้ง
สภามหาวิทยาลยัเพื่อทราบ 

๓/๒๕๕๖  

๓. มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ พิจารณาก าหนดอัตรา
เงินเดือนของผู้บริหารที่มิ ได้เป็นข้าราชการ และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งรองอธิการบดี ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาฯ และน าผลการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

๓/๒๕๕๖  

๔. ให้ความเห็นชอบการก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการ หรอืพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวทิยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ในต าแหน่งรองอธิการบด ีของผู้ช่วยศาสตราจารย์
จินตนา  เวชมี เดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม 
๒๕๕๖ เป็นต้นไป และมอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น าหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ใช้ในการ
พิจารณาปรับเลือ่นเงินเดือนประจ าปีของผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ใช้ปัจจุบนัมา
พิจารณาถึงความเหมาะสม มีข้อปรับปรุงอย่างไร และน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย   

๔/๒๕๕๖  

๕. ให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
เก็บเงินค่าบ ารุงการศกึษาการจดัการศกึษา ภาคปกต ิ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 

๔/๒๕๕๖  

๖. ให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ พ.ศ. .... 

๔/๒๕๕๖  

 



๖๘  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
มาตรา ๑๘ (๒) (ต่อ) 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๗. ให้ความเห็นชอบการก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้
เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในต าแหน่งรองอธิการบดี ของ
ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ พงศ์ทองค า เดือนละ ๗๐,๐๐๐บาท ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

๕/๒๕๕๖  

๘. ให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การจ่ายเงินเดือนอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ... 

๗/๒๕๕๖  

๙. ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ... โดยให้ปรับแกต้าม
ข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๗/๒๕๕๖  

๑๐. ให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) โดยให้ปรับแก้ตามข้อสังเกตของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 

๗/๒๕๕๖  

๑๑. ให้ความเห็นชอบร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยน 
ระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. .... และมอบประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี พิจารณาปรับแก้ไขระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘/๒๕๕๖  

๑๒. ให้ความเห็นชอบการปรับแก้ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

๘/๒๕๕๖  

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๖๙ 

 

มาตรา ๑๘ (๒) (ต่อ) 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ
๑๓. ให้ความเห็นชอบเนื้อหาสาระในร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี ว่าด้วยการจัดตั้ง และการบริหารจัดการหน่วยงานในก ากับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที ่๓) พ.ศ. .... โดยมอบ 
นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลยัฯ และนิติกร ด าเนินการตรวจสอบร่างข้อบังคับ
ดังกล่าวให้ถูกต้อง และน าข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
ประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
ให้น าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

๙/๒๕๕๖  

๑๔. เห็นควรให้รอผลการพิจารณาจากประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรียืนยันความ
ถูกต้อง ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย  
การจัดต้ัง และการบริหารจัดการหน่วยงานในก ากับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที ่๓) พ.ศ. .... และเห็นควรให้อธิการบดี
ด าเนินการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องยุบเลิก
หน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อให้สามารถใช้ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ 

๙/๒๕๕๖  

 
มาตรา ๑๘ (๓) ก้ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัยและ        
การติดตามประเมินผลการด้าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากผลการตรวจประเมินการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี และข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหน่วยงาน 

๓/๒๕๕๖  

๒. รับทราบรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา ๒๕๕๔ และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม โดยมอบฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยฯ น าข้อสังเกตของ
กรรมการสภาฯ ไปด าเนินการทบทวนนโยบายและท าแผนปฏิบัติ
การ เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

๓/๒๕๕๖  

 



๗๐  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

มาตรา ๑๘ (๓) (ต่อ) 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๓. อนุมัติการขอขยายแผนการรบัจ านวนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร-
บัณฑิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
จากเดิมจ านวน ๔๐ คน เป็นจ านวน ๖๐ คน โดยขอให้ปรบัปรุง
รายละเอียดตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๕/๒๕๕๖  

๔. เห็นชอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๖/๒๕๕๖  

๕. รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๖/๒๕๕๖  

๖. รับทราบรายงานผลการด าเนินการหาแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้การเปิด
สอนนอกสถานที่ตั้งทั้ง ๔ แห่ง เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมอบฝ่าย
บริหารมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการสรุปรายงานความก้าวหน้าในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้ง  ๔  แห่ง                 
ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ 

๘/๒๕๕๖  

๗. รับทราบ การขอความร่วมมือชะลอการเปิดหลักสูตรและ 
ศูนย์นอกสถานที่ตั้ง จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๙/๒๕๕๖  

๘. 
 

การพิจารณาแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้ 
     ๑)  เห็นชอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

     ๒) เนื่องจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งาน จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที ่๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  
จึงขอให้ด าเนินการติดตามตรวจสอบฯ ใหแ้ล้วเสร็จตามระยะเวลา
วงรอบกระบวนการติดตาม ตรวจสอบฯ  
ที่ได้เคยปฏิบัติ 

๑๑/๒๕๕๖  

 

 

มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร  
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต จ านวน ๕๘ คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ านวน ๕ คน ปรญิญาบัณฑิต  
จ านวน ๘๙ คน 

๑/๒๕๕๖  



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๗๑ 

 

 

 

 

มาตรา ๑๘ (๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส้านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย
สถาบัน ส้านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะรวมทั้งการแบ่งส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๑. 
 
 

ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาค า  
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๑/๒๕๕๖  

มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร  
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๒. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต จ านวน ๗๐ คน              
ปริญญาบัณฑติ ๓๘ คน    

๒/๒๕๕๖  

๓. อนุมัติให้ปริญญามหาบณัฑิต จ านวน ๔๗ คน ปรญิญาบัณฑิต 
จ านวน ๑๖ คน 

๓/๒๕๕๖  

๔. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๓๔ คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จ านวน ๑ คน และปริญญาบณัฑิต จ านวน ๔๕๙ คน 

๔/๒๕๕๖  

๕. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๓๙ คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จ านวน ๑๔๑ คน และปรญิญาบัณฑิต จ านวน ๔๗๔ คน 

๕/๒๕๕๖  

๖.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๗๒ คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จ านวน ๖ คน และปริญญาบณัฑิต จ านวน ๑๔๔ คน 

๖/๒๕๕๖  

๗. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๗๐ คน และปริญญาบัณฑิต              
จ านวน ๑๒๖ คน 

๗/๒๕๕๖  

๘. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนยีบัตรบัณฑิต ๕๒ คน  
และปริญญาบณัฑิต ๒๐๑ คน   

๘/๒๕๕๖  

๙. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๕๔ คน และปริญญาบัณฑิต ๙๔ คน   ๙/๒๕๕๖  
๑๐. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๖๖ คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต               

๒ คน และปรญิญาบัณฑิต ๓๘ คน   
๑๐/๒๕๕๖  

๑๑. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๖๗ คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต               
๔๗ คน และปรญิญาบัณฑิต ๒๔๗ คน   

๑๑/๒๕๕๖  

๑๒. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๖๙ คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต                
๗๙ คน และปรญิญาบัณฑิต ๙๕ คน   

๑๒/๒๕๕๖  



๗๒  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

มาตรา ๑๘ (๕) (ต่อ) 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้

ที ่
หมายเหต ุ

๒. มีมติให้ยุบหนว่ยงานในก ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้ง ๔ แห่ง 
ให้เป็นการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามสถานภาพเดิม  
และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์ การเปิดสอนนอกสถานที่ตั้งของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้มหาวทิยาลัยฯ ด าเนินการหา
แนวทางปฏิบัติ เพื่อการให้เปิดสอนนอกสถานที่ตั้ง ทั้ง ๔ แห่ง เป็นไป
อย่างมีคุณภาพ และรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย 

๓/๒๕๕๖  

๓.  ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ให้เปน็หน่วยงานในส่วนราชการของคณะครุศาสตร์ โดยให้มี
การด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑)  มอบนายขจร จิตสุขมุมงคล ประธานคณะกรรมการพิจารณาการ
จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด าเนินการจัดท าร่าง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
(ฉบับที่ ๒) ให้มีการแบ่งส่วนราชการของคณะครุศาสตร์  
เป็นส านักงานคณบดี และโรงเรียนสาธิตฯ 
     ๒)  มอบคณบดีคณะครุศาสตร์ พิจารณาคณะกรรมการ  
เพื่อด าเนินการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี โดยผา่นความเห็นชอบจากอธิการบดี และเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

๗/๒๕๕๖  

๔. ให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

๘/๒๕๕๖  

๕. เห็นควรให้รอผลการพิจารณาจากประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรียืนยันความถูกต้อง ร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วา่ด้วย การจัดตัง้ และการบริหารจัดการ
หน่วยงานในก ากับ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... และ
เห็นควรให้อธกิารบดีด าเนินการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่องยุบเลิกหนว่ยงานในก ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อให้สามารถใช้ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ได ้

๙/๒๕๕๖  



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๗๓ 

 

 

มาตรา ๑๘ (๖) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย หรือยกเลิก 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

 -   
 

 

มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
อุดมศึกษาก้าหนด 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) 

๑/๒๕๕๖  

๒. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี) 

๑/๒๕๕๖  

๓. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาดนตรี (๕ ปี) 

๑/๒๕๕๖  

๔. ให้ความเห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  สาขาวิชาสังคมศึกษา   (๕ ปี)              

๑/๒๕๕๖  

๕. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (๕ ปี)           

๑/๒๕๕๖  

๖. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) 

๑/๒๕๕๖  

๗. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) 

๑/๒๕๕๖  

๘. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาพลศึกษา             

๑/๒๕๕๖  

๙. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย          

๑/๒๕๕๖  

๑๐. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม                    
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๒/๒๕๕๖  

๑๑. อนุมัติการปรับแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ท้องถิ่น (รป.บ.) หลักสูตรรฐั
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) และ
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 

๓/๒๕๕๖  



๗๔  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

มาตรา ๑๘ (๗) (ต่อ) 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ
๑๒. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. ๒๕๕๔ สาขาวิชาการจัดการ  (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย        
ราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี) 

๕/๒๕๕๖  

๑๓. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ (ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุร)ี 

๕/๒๕๕๖  

๑๔. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (๕ ปี) (ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุร)ี 

๕/๒๕๕๖  

๑๕. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาสังคมศกึษา (๕ ปี) (ศนูย์การศกึษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดมิบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบรุี) 

๕/๒๕๕๖  

๑๖. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี) 

๕/๒๕๕๖  

๑๗. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี) 

๕/๒๕๕๖  

๑๘. 
 

ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุร)ี 

๕/๒๕๕๖  

๑๙. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (๕ ป)ี (ศนูย์การศกึษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบรุี) 

๕/๒๕๕๖  

๒๐. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ป)ี (ศูนย์การศกึษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบรุี) 

๕/๒๕๕๖  



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๗๕ 

 

 

 

 

 

มาตรา ๑๘ (๗) (ต่อ) 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ
๒๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ สาขาวิชาการจัดการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ์

๖/๒๕๕๖  

๒๒. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) หลักสูตรใหม่           
พ.ศ. ๒๕๕๔ สาขาวิชาการจัดการ ศูนย์การศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏ            
เทพสตร ีอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ์

๖/๒๕๕๖  

๒๓. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์การศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตร ีอ าเภอตาคล ีจังหวัดนครสวรรค ์

๖/๒๕๕๖  

๒๔. ให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุร ี

๖/๒๕๕๖  

๒๕. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศลิป)์ 
เปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิชาศลิปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 

๘/๒๕๕๖  

๒๖. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๙/๒๕๕๖  

๒๗. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอ่เนื่อง) (อส.บ.) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๙/๒๕๕๖  

๒๘. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (๕ ปี) 

๙/๒๕๕๖  

๒๙. ให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๙/๒๕๕๖  

๓๐. ให้ความเห็นชอบการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๙/๒๕๕๖  

๓๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา คณะครุศาสตร ์

๑๑/๒๕๕๖  



๗๖  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

มาตรา ๑๘ (๘) พิจารณาเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง และถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ  
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

 -   
 

 

มาตรา ๑๘ (๙) แต่งตั้งและถอดถอน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ้านวยการสถาบัน ผู้อ้านวยการส้านัก และ
ผู้อ้านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ 

ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ
๑.  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก ดังนี ้
        ๑)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส  
      คณบดีคณะครุศาสตร ์
        ๒)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์  เสนกาศ  
             คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ๓)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์   
   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        ๔)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรีชา  สุขเกษม  
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
        ๕)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง   
             คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
        ๖)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์  แก้วเงิน  
       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี        

๒/๒๕๕๖  

 

 

มาตรา ๑๘ (๗) (ต่อ) 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ
๓๒. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงศักยภาพ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิตศิาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ตามข้อสังเกตของ
ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

๑๑/๒๕๕๖  



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๗๗ 

 

 

มาตรา ๑๘ (๙) ต่อ 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๑.  
(ต่อ) 

        ๗)  อาจารย์พงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม    
    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
        ๘)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรีสุภา  นาคธน     
              ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ๙)  รองศาสตราจารย์กาสัก  เต๊ะขันหมาก   
    ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

๒/๒๕๕๖  

๒.   อนุมัติก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ อาจารย์รัชดาภรณ์ อมรชีวิน 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

๒/๒๕๕๖  

๓.   อนุมัตแิต่งต้ังรองอธิการบดี ดังนี้ 
     ๑) ผศ. จนิตนา  เวชม ี
        รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และพัฒนา 
     ๒) ผศ.ขนษิฐา  สมร่าง  
         รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
     ๓) ผศ.เพียงใจ  เจียรวิชญกุล 
         รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
     ๔)  ผศ.วนัดี เภาค า  
   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  

๓/๒๕๕๖  

๔. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ประดษิฐ์  พงศท์องค า ให้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

๔/๒๕๕๖  

๕. การขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ มีดังน้ี 

    ๑)  ขณะทีย่ังมิได้ก าหนดขั้นตอน รายละเอียด การพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยออกเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีนั้น ให้ถือปฏิบัติดังนี้ กรณีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการพิจารณาแล้ว เหน็ว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
ให้ถือว่าเป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ หากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการพิจารณาแล้วเห็นว่าผ่านเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
ให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ

     

๑๑/๒๕๕๖  

 



๗๘  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

มาตรา ๑๘ (๙) ต่อ 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๕. 
(ต่อ) 

    ๒)  ผู้ขอประสงค์จะยื่นอุทธรณ์การพิจารณาขอต าแหน่งทาง
วิชาการให้ยื่นอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยโดยตรงภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นทางการ   
     ๓)  มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี พิจารณาทบทวนด าเนินการยกร่างข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการก าหนดขั้นตอน รายละเอียด การ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ โดยศึกษาข้อมูลจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาด้วย 

๑๑/๒๕๕๖  

 

 

มาตรา ๑๘ (๑๐) แต่งตั้งและถอดถอน ประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

 -   
 

 

มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๑. อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการจัด
ประชุมร่วม ๔ สภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๔/๒๕๕๖  

๒. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 
๓๐,๓๔๕,๗๘๓.๔๐ บาท เพือ่ด าเนินการ ดังนี ้
  ๑.  เตรียมการรับ  ครม.สัญจร จ านวน ๒๑,๓๙๒,๙๐๐.๐๐ บาท 
  ๒.  การปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัย  
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ต้ัง และศูนย์พัฒนาบุคลากรภาครัฐและ
เอกชนหนองช้างนอน จ านวน ๘,๙๕๒,๘๘๓.๔๐ บาท 

๖/๒๕๕๖  

๓. อนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณเงินรายไดข้อง
มหาวทิยาลัย โครงการรฐัประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ ๑ ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๕ 

๖/๒๕๕๖  

๔. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม จ านวน 
๘,๔๗๐,๒๑๒ บาท (แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสิบสองบาทถ้วน) 
เพื่อสมทบการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สูง ๙ ชั้น  (ส่วนที่เหลือ) 

๗/๒๕๕๖  



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๗๙ 

 

 

มาตรา ๑๘ (๑๑) ต่อ 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๕. 
 

การพิจารณาการจัดท าแผนแม่บทมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :  
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล  
    ๑) รับทราบ การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในเบื้องต้นส าหรับ
การจัดท าแผนแม่บทมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตามทีบ่ริษัท
ด าเนินการศึกษา ส ารวจเบื้องต้น และประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
   ๒) มหาวิทยาลัยควรด าเนินการจัดท ารายละเอียดและกรอบ
วงเงินงบประมาณภาพรวมที่ชัดเจน เพื่อน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบในหลักการของการจัดท าแผนแม่บท  
   ๓) ให้มหาวทิยาลัยรายงานผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี        
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้
ส าหรับด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ต่อไป 

๑๐/๒๕๕๖  

๖. อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๕๓๗,๕๐๗,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน ๓๔๑,๗๒๓,๗๐๐ บาท และงบประมาณเงินรายได้ 
จ านวน ๑๙๕,๗๘๓,๓๐๐ บาท โดยขอให้มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการ 
ทบทวนการจัดสรรงบประมาณ ตามข้อสังเกตของกรรมการ            
สภามหาวิทยาลัย 

๑๐/๒๕๕๖  

๗. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน ๑๘,๙๘๓,๘๗๕ บาท 
(สิบแปดล้านเกา้แสนแปดหมื่นสามพนัแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  
เพื่อด าเนินการจ้างที่ปรึกษา ในการจัดท าแผนแม่บท ผังแม่บท และ
ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง 

๑๑/๒๕๕๖  

๘. มอบคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวทิยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรี พิจารณาทบทวนประมาณการรายรับ – รายจ่าย 
เงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑๒/๒๕๕๖  

 

 

 

 

 

 



๘๐  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

มาตรา ๑๘ (๑๑) (ต่อ) 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๙. อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อสมทบการก่อสร้างอาคารอ านวยการ
และการศึกษาต่อเนื่อง จากเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา) จ านวน 
๓,๘๙๕,๘๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

๑๒/๒๕๕๖  

 

 

มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๑.  ให้ความเห็นชอบหลักการ รา่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยการจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ 
พ.ศ. ... โดยมอบให้คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น าไปพิจารณาตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาฯ แล้วเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และแจ้ง
สภามหาวิทยาลยัเพื่อทราบ 

๓/๒๕๕๖  

๒. ให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาการจัดการศึกษา ภาคปกติ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 

๔/๒๕๕๖  

๓. ให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ พ.ศ. .... 

๔/๒๕๕๖  

๔. ให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การจ่ายเงินเดือนอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ... 

๗/๒๕๕๖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๘๑ 

 

 

มาตรา ๑๘ (๑๒) (ต่อ) 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๕. ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ... โดยให้ปรับแกต้าม
ข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๗/๒๕๕๖  

 

 

มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด้าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถานศึกษาก้าหนด  
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๑. ให้ความเห็นชอบเห็นชอบร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับ
ต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และมอบประธาน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พิจารณาปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘/๒๕๕๖  

 

 

มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอ้านาจหน้าที่ของสภา 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๑. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี และแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก 

๑/๒๕๕๖  

๒.  ให้ความเห็นชอบ การมอบอ านาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาให้
ความเห็นชอบในการจัดหา จัดสรรรายได้ และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยโดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบ
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาจัดสรรรายได้ และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตาม
ข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๗/๒๕๕๖  

 

 



๘๒  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

มาตรา ๑๘ (๑๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดี 
หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ้านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้ 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๑. รับทราบการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยขอให้
มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ 

๑/๒๕๕๖  

 

 

มาตรา ๑๘ (๑๖) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตลอดจน
การปฏิบัติภารกิจร่วมกับสถาบันอื่น 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๑. เห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๐ ทั้งนี้ขอให้พิจารณาทบทวนส่วนที่ ๑ บทน า  
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑๒/๒๕๕๖  

 

 

มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๑. รับทราบรายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ประจ าเดอืน ธันวาคม ๒๕๕๕– กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ 

๓/๒๕๕๖  

๒. รับทราบรายงานการรับ – จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ 

๔/๒๕๕๖  

๓. รับทราบรายงานสรุปการรับ – จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๕๖ 

๕/๒๕๕๖  

๔. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖  

๖/๒๕๕๖  

๕. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ 

๗/๒๕๕๖  

๖. เห็นชอบร่าง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

๘/๒๕๕๖  

 

 

 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๘๓ 

 

 

มาตรา ๑๘ (๑๗) (ต่อ) 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ หมายเหต ุ

๗. รับทราบรายงานผลการด าเนินการหาแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้การเปิด
สอนนอกสถานที่ตั้งทั้ง ๔ แห่ง เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมอบฝ่าย
บริหารมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการสรุปรายงานความก้าวหน้าในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้ง  ๔ แห่ง ต่อสภา
มหาวทิยาลัยทราบ 

๘/๒๕๕๖  

๘. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

๘/๒๕๕๖  

๙. อนุมัติค่าตอบแทนผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา ทั้ง ๔ แห่ง ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มีการประชุม  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ และมอบคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาด าเนินการ
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับพนักงานของหน่วยงานในก ากับ  
กรณีพ้นจากต าแหน่งให้มีความว่ายุบเลิกหน่วยงาน 

๙/๒๕๕๖  

๑๐. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ 

๙/๒๕๕๖  

๑๑. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๕๖ 

๑๐/๒๕๕๖  

๑๒. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายงบประมาณเงินรายได ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ 

๑๑/๒๕๕๖  

๑๓. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

๑๒/๒๕๕๖  

 

 

 

 
 
 
 
 



๘๔  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

การด้าเนินงานตามอ้านาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย 
ตามที่ระบุไว ้ ในระเบียบ/ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

 

 
 

 

 
ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ ระเบยีบข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง 

๑. รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร จาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัยเทียนขาว เป็น ผูช้่วย
ศาสตราจารย์จินตนา เวชมี รักษาราชการแทน 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา 

๑/๒๕๕๖ ข้ อ บั ง คั บ  ฯ ว่ า ด้ ว ย คุ ณ ส ม บั ติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบันและผู้อ านวยการส านัก 

๑/๒๕๕๖ ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านั ก  ศู นย์  ส่ วนราชการ  หรื อ
หน่วยงานทีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบุคลากร  

๑/๒๕๕๖ ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนา
บุ คลากร  มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ            
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔. รับทราบรายงานการรับ –จ่ายงบประมาณเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย 

๑ – ๑๐  ข้ อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ        
เ ท พ ส ต รี  ว่ า ด้ ว ย ก า ร บ ริ ห า ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ก า ร เ งิ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๕. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคล  
เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน และผู้อ านวยการส านัก ดังนี ้
   ๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา เพชรใส  
        คณบดีคณะครุศาสตร ์

๒/๒๕๕๖ ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือ 

 

 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๘๕ 

 

 

ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ ระเบยีบข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง 
๕. 

(ต่อ) 
     ๒)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์  เสนกาศ  
          คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ ์
          คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      ๔)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  สุขเกษม  
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ     
            และสังคมศาสตร ์
      ๕)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง       
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
      ๖)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์  แกว้เงิน  
     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
      ๗)  อาจารย์พงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม    
    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
      ๘)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา  นาคธน   
  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ 
            เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ๙)  รองศาสตราจารย์กาสัก  เต๊ะขันหมาก   
  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี 
ฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖. อนุมัติก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ อาจารย์         
รัชดาภรณ์ อมรชีวิน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๗. เห็นชอบร่าง ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดต้ัง และการ
บริหารจัดการหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที ่๒) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดตั้ง และ
การบริหารจัดการหน่วยงานใน
ก ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕  

๘. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ดังนี ้
     ๑)  นายพีระศักดิ์  ศรสีุพล   
          ประธานกรรมการ 
      

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓   



๘๖  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ ระเบยีบข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง 
๘. 

(ต่อ) 
    ๒)  รศ.นันทนา  แจง้สุวรรณ ์                          
         รองประธานกรรมการ 
     ๓)  ผศ.ขนิษฐา  สมร่าง กรรมการ 
     ๔)  ผศ.วนัดี  เภาค า  กรรมการ 
     ๕)  ผศ.เพชรสุดา  เพชรใส  กรรมการ 
     ๖)  ผศ.ศภุวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  กรรมการ 
     ๗)  อ.พงศศ์รัณย์  จันทรช์ุ่ม    กรรมการ 
     ๘)  อ.เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์  กรรมการ 
     ๙)  อ.ชัยพัฒน์  ทรัพย์เที่ยง  กรรมการ 
     ๑๐)  นายศุภธี  โตสกุล กรรมการ  
     ๑๑)  รศ.สุรชัย  ขวญัเมือง กรรมการ 
     ๑๒)  นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการ 
     ๑๓)  นายโอภาส  เขียววิชัย กรรมการ 
     ๑๔)  นางสุนันทา  สมพงษ ์ กรรมการ 
     ๑๕)  ผศ.จินตนา เวชม ี เลขานุการ     

  

๙. มีมตใิห้ยุบหน่วยงานในก ากับมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพ
สตร ีทั้ง ๔ แหง่ ให้เป็นการจดัการศกึษานอกสถาน
ที่ตั้งตามสถานภาพเดิม และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ให้การสนับสนนุการจัดการศกึษาให้เป็นไปตามเกณฑ ์
การเปิดสอนนอกสถานที่ตั้งของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และใหม้หาวิทยาลัยฯ 
ด าเนินการหาแนวทางปฏิบัติ เพื่อการให้เปิดสอนนอก
สถานที่ตั้ง ทั้ง ๔ แห่ง เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และ
รายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย 

๓/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วย การจัดต้ัง และ
การบริหารจัดการหน่วยงาน              
ในก ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๘๗ 

 

 

 

ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ ระเบยีบข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง 
๑๐. มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ พิจารณา

ก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ในต าแหน่งรองอธิการบดี ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาฯ และน าผลการพิจารณาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

๓/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทน
ผู้บริหารที่มิไดเ้ป็นข้าราชการ 
และพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา และค่าตอบแทน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๑. เห็นชอบการเลื่อนวนัประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่            
๔/๒๕๕๖ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ จากวันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ และ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖  
จากวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

๓/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๒. รับทราบการแต่งต้ังกรรมการ แทนกรรมการชุดเดิม 
ที่พ้นจากต าแหน่ง ดังนี ้
    - แต่งต้ังเลขานุกาคณะกรรมการติดตามฯ 
    - แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน 
    - แต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ 
    - แต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการ
มหาวิทยาลัย 

๓/๒๕๕๖ - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔  
-  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สนิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ ระเบยีบข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง 
๑๒. 
(ต่อ) 

  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
อุทธรณ์และรอ้งทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา                      
ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๓. รับทราบรายงานการรับ – จา่ยงบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๑ – ๑๒/
๒๕๕๖ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๔. ให้ความเห็นชอบการก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือน
ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานใน
สถาบนัอุดมศกึษา สังกัดมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
เทพสตร ีในต าแหน่งรองอธิการบด ีของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จนิตนา  เวชมี เดอืนละ ๗๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และมอบ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรนี าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการ
พิจารณา ปรับเลื่อนเงินเดือนประจ าปีของผู้บริหารที่
มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ใช้ปัจจุบันมาพิจารณาถึงความเหมาะสม มีข้อ
ปรับปรุงอย่างไร และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย   

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทน
ผู้บริหารที่มิไดเ้ป็นข้าราชการ 
และพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา และค่าตอบแทน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๕. เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศกึษาการจัดการศึกษา
ภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตร ีว่าด้วยคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สนิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๘๙ 

 

ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ ระเบยีบข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง 
๑๖. อนุมัติน าเงินจ านวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

(สองร้อยล้านบาท) จากทั้งสามบัญชีไปลงทุน  
คือ บัญชีเลขที ่๒๘๙–๒–๔๘๐๘๔–๕ ของธนาคาร
กรุงเทพ สาขาลพบุร ีบัญชีเลขที ่๙๘๘-๒-๐๐๓๙๑-๗ 
ของ ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี และบัญชีเลขที่ ๑๑๑-๒-๑๑๘๖๒-๗ ของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาลพบุรี และส่วนที่เหลือ
จ านวน  ๖๒,๖๓๗,๙๘๔.๐๙ บาท ให้น าไปใช้เป็นเงิน
ส าหรับพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
โดยให้มหาวิทยาลัยฯ จัดท าแผนการใช้จ่ายเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัตแิละให้มหาวิทยาลัยฯ  
ส่งร่างสัญญาดงักล่าว ให้ส านกังานอัยการสูงสุด
ตรวจสอบก่อนเพื่อด าเนินการต่อไป 

๔/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙   

๑๗. เห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ประเทือง  
ภูมิภัทราคม เป็นกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

๔/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓   

๑๘. เห็นชอบการก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารที่
มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ในต าแหน่งรองอธิการบดี ของศาสตราจารย์ประดิษฐ์ 
พงศ์ทองค า เดือนละ ๗๐,๐๐๐บาท ทั้งนี้ ตัง้แต่วันที่ 
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

๕/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทน
ผู้บริหารทีม่ิไดเ้ป็นข้าราชการ 
และพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา และค่าตอบแทน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๙. อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ นายจ าเริญ คนชาน 
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
พลศึกษาและนายบุญยืน ผ่องแผ้ว ปริญญาวิทยา-
ศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา   

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรีว่าด้วย ชั้น  สาขาวชิา  
และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 

 

 

 



๙๐  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ ระเบยีบข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง 
๒๐. รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๕/๒๕๕๖ - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ...
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘            
ข้อ ๘ (๕) 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๙ 

๒๑. เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์เพ็ญศรี กาญจโนมัย 
เป็นกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภทกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทน ศาสตราจารย์สมบัติ จันทรวงศ์  
ที่ขอลาออกจากต าแหน่ง 

๖/๒๕๕๖ ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๔๙   

๒๒. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน ๖ คน ดังนี ้
  ๑.  ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศร ี
  ๒.  นายไพศาล ตันตสุทธิกลุ 
  ๓.  ดร.พรศร ีฉิมแก้ว 
   ๔.  นางมยุร ีสิงห์ไข่มุกข ์
   ๕.  รศ. ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์  
   ๖.  ผศ. ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ 

๖/๒๕๕๖ ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก
กรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

๒๓. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
จ านวน ๓๐,๓๔๕,๗๘๓.๔๐ บาท  
เพื่อด าเนินการ ดังนี ้
  ๑.  เตรียมการรับ  ครม.สัญจร จ านวน 
๒๑,๓๙๒,๙๐๐.๐๐ บาท 
  ๒.  การปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัย  
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ต้ัง และศูนย์พัฒนา 

๖/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี  ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณและการเงินของ 
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙   
 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๙๑ 

 

ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ ระเบยีบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
๒๓. 
(ต่อ) 

บุคลากรภาครัฐและเอกชนหนองช้างนอน  
จ านวน ๘,๙๕๒,๘๘๓.๔๐ บาท 

  

๒๔. เห็นชอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๖/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘   

๒๕. อนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย โครงการ 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ ๑ ประจ าภาคการศึกษา 
ฤดูร้อน/๒๕๕๕ 

๖/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙   

๒๖. เห็นชอบ การมอบอ านาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการจัดหา จัดสรรรายได้ และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยโดยมอบ
มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการจัดหาจัดสรรรายได้ และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการ
จัดหา จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๗. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม 
จ านวน ๘,๔๗๐,๒๑๒ บาท (แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น
สองร้อยสิบสองบาทถ้วน) เพื่อสมทบการก่อสร้าง
อาคารเรียนวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สูง ๙ ชั้น  (ส่วนที่เหลือ) 

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี  ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙   

๒๘. เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ประดิษฐ์  พงศ์ทองค า 
รองอธิการบดี ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วันดี เภาค า รองอธิการบดี  
ที่ขอลาออกจากต าแหน่ง 

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตร ีว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 



๙๒  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ ระเบยีบข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง 
๒๙. เห็นชอบการเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

๙/๒๕๕๖ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ จากวันที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 

๘/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๐. เห็นชอบเนื้อหาสาระในร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดตั้ง และการบริหาร
จัดการหน่วยงานในก ากับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... โดยมอบ 
นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล ประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยฯ และนิตกิร 
ด าเนินการตรวจสอบร่างข้อบังคับดังกล่าวให้ถูกต้อง 
และน าข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
ประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว ให้น าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

๙/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการจัดตั้ง และ
การบริหารจัดการหน่วยงานใน
ก ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตร ีพ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓๑. เห็นควรให้รอผลการพิจารณาจากประธาน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรียืนยันความถูกต้อง ร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดต้ัง และ
การบริหารจัดการหน่วยงานในก ากับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที ่๓) พ.ศ. .... และเห็นควรให้
อธิการบดีด าเนินการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่องยุบเลิกหน่วยงานในก ากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อให้สามารถใช้ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ 

๙/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการจัดตั้ง และ
การบริหารจัดการหน่วยงานใน
ก ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

๓๒. รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – 
มีนาคม ๒๕๕๖) และใหฝ้่ายบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
น าข้อสังเกตของคณะกรรมการติดตามฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติ  

๙/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๙๓ 

 

ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ ระเบยีบข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง 
๓๓. รับทราบการแต่งต้ังประธานสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ  และกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ   

๙/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรีว่าด้วย สภาคณาจารย์
และข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

๓๔. การพิจารณารายงานผลและแจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    ๑) รับทราบรายงานผลการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียน ของคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ฯ 
     ๒) เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จ่ายค่าตอบแทนตามสิทธิประโยชน์ที่หัวหน้า
หน่วยงานในก ากับ จ านวน ๔ รายจะพึงได้ในแต่ละ
เดือน จนกว่าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
จะมีประกาศ ยุบเลิกตามกฎหมาย ตามที่
คณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ฯ เสนอ 

๑๐/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
อุทธรณ์และรอ้งทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓๕. อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น 
๕๓๗,๕๐๗,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
จ านวน ๓๔๑,๗๒๓,๗๐๐ บาท และงบประมาณเงิน
รายได้ จ านวน ๑๙๕,๗๘๓,๓๐๐ บาท โดยขอให้
มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการทบทวนการจัดสรร
งบประมาณ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

๑๐/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี  ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙   

๓๖. เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ 
เปน็กรรมการ บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เทพสตรี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒภิายในมหาวิทยาลัย จาก
ข้าราชการหรือพนักงานสายผู้สอน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และให้อยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยูข่องผู้ซึง่ตนแทน 

๑๑ /๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓๗. การพิจารณาแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ดังนี้      

ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน 

 



๙๔  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ ระเบยีบข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง 
๓๗. 
(ต่อ) 

      ๑)  เห็นชอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
     ๒)  เนื่องจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่  
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงขอให ้

 ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓๘. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มีดังนี ้
   ๑.  แต่งต้ัง นางดวงสมร  วรฤทธิ์  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน 
   ๒.  แต่งตั้ง นายวิชัย  ศรีขวัญ, ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์   
ศิริพานิชกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒ,ิ 
และรองศาสตราจารย์ทองหล่อ  วงษ์อินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นกรรมการ  
  ๓.  แต่งตั้งกรรมการตามที่อธิการบดีเสนอ คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี  เภาค า รองอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา 
ภู่แดง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการ  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี รองอธิการบด ี
ฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

๑๒/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สนิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๙. เห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์  ทุมวิภาต 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  
เป็นประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๔๐. มอบคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาทบทวน
ประมาณการรายรับ – รายจา่ย เงินรายได้จาก 

การจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ  

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการ
จัดหา จัดสรร รายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ 

 

 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๙๕ 

 

 

ล้าดับ เรื่องที่ด้าเนินการ การประชุมครัง้ที่ ระเบยีบข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง 
๔๐. 
(ต่อ) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔๑. อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อสมทบการก่อสร้าง
อาคารอ านวยการและการศกึษาต่อเนื่อง จากเงิน
สะสม (บัณฑิตศึกษา) จ านวน ๓,๘๙๕,๘๐๐ บาท  
(สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหา้พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๖  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

สรุปจ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
ใหป้ริญญาบัตร และประกาศนียบัตร  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ 

จ้าแนกวันประชุมพิจารณา และระดับการศึกษา 

 
  

  
 
 

 
ครั้งที่ 

 
วันที่ประชุม 

จ้านวนผู้ส้าเรจ็การศึกษา หมายเหต ุ
ปริญญาตร ี ประกาศนียบตัร

บัณฑิต 
ปริญญาโท รวม  

๑/๒๕๕๖ ๑๘ ม.ค. ๕๖ ๘๙ ๕ ๕๘ ๑๕๒  
๒/๒๕๕๖ ๑๕ ก.พ. ๕๖ ๓๘ - ๗๐ ๑๐๘  
๓/๒๕๕๖ ๒๒ มี.ค. ๕๖ ๑๖ - ๔๗ ๖๓  
๔/๒๕๕๖ ๒๖ เม.ย. ๕๖ ๔๕๙ ๑ ๓๔ ๔๙๔  
๕/๒๕๕๖ ๑๗ พ.ค. ๕๖ ๔๗๔ ๑๔๑ ๓๙ ๖๕๔  
๖/๒๕๕๖ ๒๑ มิ.ย. ๕๖ ๑๔๔ ๖ ๗๒ ๒๒๒  
๗/๒๕๕๖ ๒๖ ก.ค. ๕๖ ๑๒๖ - ๗๐ ๑๙๖  
๘/๒๕๕๖ ๒๓ ส.ค. ๕๖ ๒๐๑ ๑ ๕๑ ๒๕๓  
๙/๒๕๕๖ ๒๗ ก.ย. ๕๖ ๙๔ - ๕๔ ๑๔๘  

๑๐/๒๕๕๖ ๑๘ ต.ค. ๕๖ ๓๘ ๒ ๖๖ ๑๐๖  
๑๑๒๕๕๖ ๒๒ พ.ย. ๕๖ ๒๔๗ ๔๗ ๖๗ ๓๖๑  
๑๒/๒๕๕๖ ๒๐ ธ.ค. ๕๖ ๙๕ ๗๙ ๖๙ ๒๔๓  

รวม ๒,๐๒๑ ๒๘๒ ๖๙๗ ๓,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด้าเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๙๗ 

 

 

 ในรอบปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ คณะกรรมการเฉพาะกิจที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ได้ด าเนินการตามที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ดังนี้  
 ๑. คณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี  
      สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการพิจารณาการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏเทพสตรี การบริหารงานและการด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ถูกต้อง จึงได้มีมติใน
คราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกอบด้วย 

  ๑) นายขจร  จิตสุขุมมงคล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิ ประธานกรรมการ 

  ๒) รศ.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 

  ๓) นายสทุน  เฉื่อยพุก  นิติกรช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

  ๔) อาจารย์บุญสนอง  เภาค า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแ้ทนคณาจารย์ กรรมการ 

  ๕) ผศ.เพชรสุดา  เพชรใส  คณบดีคณะครศุาสตร ์  กรรมการ 

  ๖) ผศ.ทัศนีย์  กระต่ายอินทร์ อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ฯ  กรรมการ 

  ๗) นายศุภธี  โตสกุล  หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ  เลขานุการ 

       คณะกรรรมการได้ประชมุพิจารณาและอภิปรายร่วมกันในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖  
         และได้น าเสนอร่าง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 
 ๒.  คณะกรรมการร่างนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

      สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การด าเนินการพิจารณาเสนอร่างนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย ด าเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พิจารณาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลหลัก ๓ ส่วน ได้แก่ นโยบายของอธิการบดี นโยบายกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนโยบายชาติ
ส าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา จึงได้มีมติในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ แต่งต้ังคณะกรรมการประกอบด้วย 

  ๑) นายวิชัย  ศรีขวัญ    ประธานกรรมการ 

  ๒) นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล    กรรมการ 

  ๓) นางดวงสมร  วรฤทธิ์    กรรมการ 
  ๔) รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ ์ กรรมการ 

  ๕) อาจารย์เสาวนีย์  ศรีกาญจนารักษ์  กรรมการ 

 
 
 



๙๘  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

  ๖) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชนะ  ปรีชา   กรรมการ 

  ๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชม ี กรรมการ 

  คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อด าเนินการจัดท าร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเทพสตรี และน าเสนอร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่             
๗/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
  และได้น าเสนอการปรับแก้ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ต่อสภามหาวิทยาลัย                  
ตามข้อสังเกตของกรรมการสภาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๙๙ 

 

สรุปการด้าเนินงานที่ตอบสนอง 
นโยบายการก้ากับดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ระหว่างปีพทุธศักราช ๒๕๕๖ 

 

การปฏิบัติที่กา้หนดในนโยบาย การปฏิบัติจริง หมายเหต ุ

นโยบาย ข้อ ๑.  มุ่งเน้นให้สภามหาวิทยาลัย เป็นองคก์รที่ได้รับการยอมรับ และศรัทธาจากประชาคม
เทพสตร ี

๑.๑  พิจารณาด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
การใช้ข้อมูลทีถู่กต้อง ครบถ้วน  การเคารพ
สิทธิ  และให้ความเสมอภาคแก่บุคคล             
ทุกภาคส่วน 

   มีการด าเนินการตามนโยบาย  

๑.๒  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมใน
กิจกรรมพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ  ใน
มหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้สอน วิทยากรพิเศษ 
หรือให้การสนบัสนุนกิจกรรม  อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง 

 - นายกสภามหาวิทยาลัย เป็น วิทยากร
พิเศษ ในการประชุมคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน ก่อนเปิดภาคเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี  
-  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เป็นอาจารย์พิเศษ 

 - ช่วยประสานงาน สนับสนุน และ          
ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น           
เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี 
๒๕๕๖ ณ อาคารใหม่สวนอมัพร 
กรุงเทพมหานคร  การร่วมกจิกรรมเทพสตรี
ลพบุรีมินิ – ฮาร์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๕           
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖  ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

 

๑.๓  กรรมการผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทน
ผู้บริหาร ประธานสภาคณาจารย์ ประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
น าเสนอแนวคิด ความต้องการ ของกลุ่ม
บุคคลที่ตนเปน็ผู้แทน ต่อสภามหาวิทยาลัย   

มีการด าเนินการตามนโยบาย  



๑๐๐  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

การปฏิบัติที่กา้หนดในนโยบาย การปฏิบัติจริง หมายเหต ุ

๑.๔  ให้ความส าคัญกับข้อเสนอ ข้อคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียในมหาวิทยาลัย 

มีการด าเนินการตามนโยบาย   

๑.๕ เปิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
ระหว่างสภาฯ และบุคลากร นักเรียน 
นักศึกษา อาท ิกิจกรรมสภา ฯ พบบุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา   และการแสดงความ
คิดเห็นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

จัดช่องทางสื่อสารถึง กรรมการสภา ฯ         
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 

นโยบาย ข้อ ๒. พัฒนาระบบการด้าเนินงานสภามหาวทิยาลัย 

 ๒.๑  จัดใหม้ีคณะบุคคลท าหน้าที่กลั่นกรอง
งาน ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

จัดให้มีคณะกรรมการประจ า ได้แก่            
สภาวิชาการ  คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ 
คณะกรรมการ ก.บ.ม. คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน ฯ 

 

๒.๒  จัดให้มีส านักงานเลขานุการสภา ฯ
มหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรและทรัพยากรเพียง
พอที่จะปฏิบัติหน้าที่หลักในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสภาฯ 

จัดให้มีส านักงานสภามหาวิทยาลัยตามมติ
สภาฯ ณ ชั้น ๓  อาคาร ๑๖ เพิ่มบุคลากร
ช่วยงานประจ าจาก ๒ คน เป็น ๓ คน ตั้งแต่
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 

๒.๓  ให้มีกิจกรรมพัฒนากรรมการสภา และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 

- กรรมการสภา ฯ เข้าร่วมการประชุม 
จ านวน ๓ ครั้ง 

 

๒.๔  ให้มีการจัดท ารายงานประจ าป ีหรือ
รายงานการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย และเผยแพรใ่ห้ผู้มีส่วนได้เสยี
รับทราบ 

- จัดท ารายงานประจ าปสีภา ฯ ปี ๒๕๕๖ 
เผยแพร่ เมื่อ เมษายน  ๒๕๕๗ 

- จัดท าเอกสารสรุปการประเมินตนเองของ
สภาฯ 

 

๒.๕  ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

- ยังมิได้พิจารณาด าเนินการ                

 
 
 
 
 
 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๑๐๑ 

 

 

การปฏิบัติที่กา้หนดในนโยบาย การปฏิบัติจริง หมายเหต ุ

๓. เร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
๓.๑  สร้างความตระหนักในความส าคัญ
ของการเข้าประชุมอย่างสม่ าเสมอ 

ผู้เข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๘๗ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕          
ร้อยละ ๘๔.๔๒ 

๓.๒  จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วย
ความกระชับ ภายใต้การด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ  และประสทิธิผล และ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย                 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

- ด าเนินการตามข้อบังคับ ฯ  
- ใช้เวลาประชุมเฉลี่ย ครั้งละ  
๒ ชั่วโมง  ๑๘ นาท ี
- ปรับรูปแบบการประชุม ตามแนวทางการ
ปฏิรูปสภา โดยเริ่มรูปแบบใหม่ตั้งแต่การ
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อ วันที่ ๒๖  
สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 

- ปี พ.ศ. ๒๕๕๕    
ใช้เวลาประชุมเฉลี่ย 
ครั้งละ ๒ ชั่วโมง  

๑๕ นาท ี

๓.๓  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย         
ทุกครั้ง ควรจดัให้มีวาระการพิจารณาที่
เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

มีวาระที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
เข้าพิจารณา ในการประชุม  
๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ 

 

 

๓.๔  ฝ่ายเลขานุการสภาฯต้องด าเนินการ
ให้กรรมการสภา ฯ ได้รับข้อมูล ประกอบ 
การพิจารณา ครบถ้วน   ถูกต้อง  และได้มี
เวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

 ส่งเอกสารล่วงหน้าโดยเฉลี่ย  ๕  วัน  

๓.๕  ให้มีการแจ้งมติการประชุมสภา ฯ 
ไปยังหน่วยงาน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ภายหลังการประชุมไม่เกิน ๗ วัน 

แจ้งมติที่ประชุม หลังการประชุม            
เฉลี่ย  ๕ วัน 

 

                
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
การปฏิบัติที่กา้หนดในนโยบาย การปฏิบัติจริง หมายเหต ุ

๔. มุ่งมั่นปฏิบัติตามหน้าที่ทีก่้าหนดไว้ใน พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งพระราชบัญญัติ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ ที่เกีย่วข้องอย่างครบถ้วน และมปีระสิทธิภาพ 
๔.๑  ให้ความส าคัญในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย               

- เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 

 

๔.๒  พิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  ให้ความ
เห็นชอบ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย  โดยไม่ละเลยสทิธิ  และให้
ความเป็นธรรมต่อบุคลากรทกุภาคส่วน 

มีการด าเนินการตามนโยบาย อาทิการให้
ความเห็น  การเห็นชอบ การด าเนินงานของ
คณะกรรมการอุทธรณ์ ฯ 

 

๔.๓  รับพิจารณา และสังเคราะห์ความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย อย่างรอบคอบก่อน
ด าเนินการต่อไป 

ไม่มีประเด็นความคิดเห็นทีเ่สนอ   

๔.๔  ก าหนดกรอบทิศทางการก ากับดูแล
มหาวิทยาลัย  รวมทั้งก าหนดให ้             
มหาวิทยาลัย มีระบบการก ากับดูแลตนเอง
ที่ด ี

ก าหนดในคู่มือติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลมหาวิทยาลัย ระยะครึ่งปี และ
ระยะสิ้นปี 

 

๔.๕ ก ากับดูแลการด าเนินงานตาม
นโยบายส าคัญ และมติของสภา
มหาวิทยาลัย ภายใต้ระบบสารสนเทศ           
ที่ทันสมัย    

มีการก าหนดให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

 

๔.๖  ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีการ
รายงานผลการด าเนินงานต่อสภา ฯ  
อย่างสม่ าเสมอ 

 - รับทราบรายงานทางการเงิน เป็นประจ าทุก
เดือน และทุกสิ้นปีงบประมาณ 

 - รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และ
การด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ 

 

๔.๗  กระจายอ านาจหน้าที่ของสภา ฯ         
ไปยังคณะกรรมการตามกฎหมาย            
อย่างชัดเจน และเหมาะสม รวมทั้งมีการ
ทบทวนการกระจายอ านาจทุกป ี

กระจายอ านาจไปยัง สภาวิชาการ 
คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ฯ และ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สนิ 

 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๑๐๓ 

 

 
การปฏริูปสภามหาวิทยาลัย  

และการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ที่ได้ด้าเนินการ ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

 

               สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เห็นความส าคัญในการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย โดยได้
เห็นชอบการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓  และเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัย                      
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน มีอธิการบดี ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนคณาจารย์ในสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหารในสภามหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ และมี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อจัดท าแนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
น าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

               คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ได้จัดประชุม เมื่อวันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๕๔  และวันที่ ๘  กรกฎาคม 
๒๕๕๔  โดยน าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาพิจารณาร่วมกับสถานภาพปัจจุบันของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  แล้วจัดท าเป็น (ร่าง) แนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากนั้นได้เสนอ (ร่าง) 
ดังกล่าว  ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔   
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้ด าเนินการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ  ๔ เรื่องดังนี ้
       ๑.  การจดัองค์กรและบุคลากรของสภามหาวิทยาลัย  
       ๒.  การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

      ๓.  การเพ่ิมพูนสมรรถนะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ๔.  การประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 

การด้าเนินงานตาม แนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย  
           ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖  มีการด าเนินการตามแนวทางการปฏิรูปดังนี้ 
 

ประเดน็ปฏิรูป/ 
รายละเอียดทีจ่ะด้าเนินการ 

แนวทางด้าเนนิการที่ก้าหนด การด้าเนินการจริง ระหวา่ง 
มกราคม ถึง ธนัวาคม  ๒๕๕๖ 

๑. การจัดองค์กรและบุคลากรสภามหาวิทยาลัย 

๑.๑  มีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภา ฯ ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่บริหาร
อื่นๆ  

ลดภาระงานบริหารด้านอื่น ๆ 
ของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภา ฯ 

มีการแต่ งตั้ งรองอธิการบดีฝ่ าย
กิจการสภามหาวิทยาลัย 

 

 



๑๐๔  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

ประเดน็ปฏิรูป/ 
รายละเอียดทีจ่ะด้าเนินการ 

แนวทางด้าเนนิการที่ก้าหนด การด้าเนินการจริง ระหวา่ง 
มกราคม ถึง ธนัวาคม  ๒๕๕๖ 

๑. การจัดองค์กรและบุคลากรสภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
๑.๒  มีส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ที่มีความพร้อมในการด าเนินการ 

 เพิ่ มความพร้ อม ในการบริ ห า ร
งบประมาณได้เอง 

     ก .  ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
(เทียบเท่า ผอ.กอง) 

ด าเนินการสรรหาผู้มีความ
เหมาะสม 

ยังมิได้ด าเนินการ  แต่ด าเนินการ
แต่งต้ังหัวหน้าส านักงานสภาฯ 

     ข. เจ้าหน้าที่ประจ าตามจ านวน
ที่จ า เป็น  ขนาดเล็ก  กะทัดรัด 
ประหยัด มีคุณภาพ ไม่เกิน ๓ คน 
แต่ละคนปฏิบัติงานแทนกันได้ 

เพิ่มจ านวนผู้ปฏิบัติงานให้มี
จ านวนเหมาะสมกับงาน และ
พัฒนาสมรรถนะเพิ่มเติม 

มีบุคลากรประจ าส านักงานสภาฯ 
จ านวน ๓ คน (หน.สนง.สภาฯ ๑ คน 
และ จนท. ประจ า สนง. สภาฯ             
๒ คน) 

๑.๓ มีคณะกรรมการประจ า  ๕ ชุด      

ก)  คณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน     

- ออกข้อบังคับ ฯ ว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายการเงิน 

- แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบาย
การเงินฯ  

- จัดท าข้อบังคับฯ ว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายการเงินฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงประกาศ 

ณ วันที่ ๒๓ กนัยายน ๒๕๕๔ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการ ฯ วนัที่ ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

ข) คณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานบุคคล 

ปรับปรุงข้อบังคับเดิมให้มี
รูปแบบ/หน้าที ่สอดคล้องกัน 

มิได้ด าเนินการใหม่ เนื่องจาก 

มีโครงสร้างที่สอดคล้องกันอยู่แล้ว 
ค )  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ   

   

- ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ ให้
มีรูปแบบ/หน้าที ่ตามแนวทางที่
ก าหนด 

- แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ 

- ด าเนินการปรับข้อบังคับฯ ในส่วน
ของคณะกรรมการฯ (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงประกาศ ณ วันที่ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามฯ 

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
ง) คณะกรรมการต าแหน่งวิชาการ     ด าเนินการตาม กพอ.ก าหนด ด าเนินการสอดคล้องกันอยู่แล้ว 
จ) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

- ด าเนินการสอดคล้องกันอยู่แล้ว 

๑.๔ จัดคณะกรรมการเฉพาะกิจ
เป็นครั้งคราว                  

ด าเนินการตามความเหมาะสม ได้ด าเนินการตามความเหมาะสม 
โดยสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
แต่ งตั้ งกรรมการ เฉพาะกิจ ในปี         
พ.ศ. ๒๕๕๖ 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๑๐๕ 

 

 

 

 

 

ประเดน็ปฏิรูป/ 
รายละเอียดทีจ่ะด้าเนินการ 

แนวทางด้าเนนิการที่ก้าหนด การด้าเนินการจริง ระหวา่ง 
มกราคม ถึง ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

๑. การจัดองค์กรและบุคลากรสภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 

  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา การ
จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๕๖ 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างนโยบาย
สภามหาวิทยาลัยที่ ๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

๒. การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  ๒.๑  มีการนัดประชุมตลอดป ี จัดท าปฏิทินการประชุมล่วงหน้า

ตลอดปี 
ด าเนินการส าหรับปี ๒๕๕๖ ในการ
ประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 

  ๒ .๒  จั ด ว า ระการประชุ ม ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้การประชุม
กระชับ  ตรงประเด็นในเรื่องส าคัญ
ที่สภามหาวิทยาลัยต้องให้ความ
เห็นชอบเอง และเรื่องนโยบาย และ
ปัญหาส าคัญของมหาวิทยาลัย   
 

เสนอสภาปรับปรุงข้อบังคับฯ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
โดยก าหนดใหม้ี ๗ ระเบียบวาระ 
คือ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  

๒  รับรองรายงานการประชุม   
๓  เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
๔  เรื่องอนุมัติ –  เพื่อทักท้วง  
๕  เรื่องเพื่อทราบ     
๖  เรื่องศึกษาเชิงนโยบาย   

และ ๗  เรื่องอื่นๆ 

เริ่มประชุมตามแนวปฏิรูปต้ังแต่การ
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ – ๑๒/๒๕๕๖ 

 

 

  ๒.๓ การจัดเอกสารการประชุม 

       จั ด เ อ ก ส า ร ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม  
ครบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัย และเป็นไป
โดยประหยัด 

ก. เรื่องตามระเบียบวาระ (๑)  
(๔) และ (๕)  เป็นเอกสารสรุป
เรื่อง ไม่ต้องเสนอฉบับสมบูรณ์  
โดยจัดเอกสารสมบูรณ์ เพียง
ไม่กี่ชุดไว้ให้ดูในที่ประชุม 

ข. เรื่องตามระเบียบวาระ (๒)  
(๓) และ (๖)  เป็นเอกสารสรุป
เรื่องพร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ด าเนินการได้ตามแนวทางที่ก าหนด
ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ – 
๑๒/๒๕๕๖ 



๑๐๖  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

ประเดน็ปฏิรูป/ 
รายละเอียดทีจ่ะด้าเนินการ 

แนวทางด้าเนินการที่ก้าหนด การด้าเนินการจริง ระหวา่ง 
มกราคม ถึง ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

๒. การประชมุสภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
  ๒.๔ การส่งเอกสารการประชุมให้
กรรมการ  ส่งรายงานการประชุม
ครั้งที่ผ่านมาให้ตรวจสอบไม่ช้ากว่า 
๗ วันท าการ นับจากวันประชุม 
     ส่งเอกสารระเบียบวาระการ
ปร ะชุ ม ใ ห้ ก ร รมก า ร ไ ด้ ศึ ก ษ า
ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 
๓ วันท าการ 

เร่งรัดการจัดท ารายงานการ
ประชุม เอกสารการประชุม 
และส่งให้กรรมการ ตามเวลาที่
ก าหนด 

ส่งรายงานการประชุมให้ตรวจสอบ 
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

๕ - ๖ วันท าการหลังการประชุม 
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 

๖ - ๗ วันท าการ หลังการประชุม 

ส่งเอกสารการประชุมให้ศึกษา 
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

๔-๕ วันท าการ ก่อนการประชุม 
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 

๓ - ๔ วันก่อนการประชุม 

  ๒.๕ ให้มีเรื่องศึกษาเชิงนโยบายใน
การประชุ มทุ กครั้ ง  โ ดยมี ก าร
ก าหนดล่วงหน้าไว้ตลอดปี และควร
ใช้เวลาในระเบียบวาระนี้ให้มาก 

ให้ด าเนินการก าหนดหัวข้อวาระ
เชิงนโยบาย ตลอดปี โดย
กรรมการสภาฯเสนอ หรือ ฝ่าย
บริหารขอให้พิจารณา หรือ จาก
การประชุมร่วมกับผู้บริหาร 

 ด าเนินการได้ตามแนวทางที่ก าหนด 
๑. คณะกรรมการอ านวยการพิจารณา
ประเด็นที่จะเสนอเป็นวาระเชิงนโยบาย 
จัดท าเป็นปฏิทินตลอดปี 
๒. เสนอสภาก าหนดวาระเชิงนโยบาย
ของปี ๒๕๕๖ ในการประชุม  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 

๓. จัดให้มีระเบียบวาระศึกษาพิจารณา
เชิ งนโยบายได้ทุกครั้ ง  นับแต่ เริ่ ม
กิจกรรมปฏิรูปสภาฯ (การประชุมครั้งที่ 
๘/๒๕๕๔)  เป็นต้นมา 

๓ การเพิ่มพูนสมรรถนะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
  ๓ .๑  ให้ มี ก ารประชุมRetreat 
ประจ าป ี

จั ดประชุ ม ร่ วมกั บผู้ บ ริ ห า ร
ประจ าทุกปี 

ยังมิได้ด าเนินการ  

  
  ๓.๒ ปฐมนิเทศกรรมการสภาฯ 
ใหม่   

ก าหนดให้จัดเมื่อเริ่มวาระการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

  ๓.๓ จัดให้มีการฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา   

๑. สนับสนุนการเข้าอบรม 

๒. จัดประชุมสัมมนา ปีละครั้ง 
เชิญกรรมการสภา ฯ เข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนา ๓ ครั้ง ดังนี ้
ครั้งที่ ๑                                  
๑. ว่าที่ ร.ท. ดร.จตุรงค์  ศิรพิานิชกร 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๑๐๗ 

 

 

 

ประเดน็ปฏิรูป/ 
รายละเอียดทีจ่ะด้าเนินการ 

แนวทางด้าเนินการที่ก้าหนด การด้าเนินการจริง ระหวา่ง 
มกราคม ถึง ธนัวาคม  ๒๕๕๖ 

๓ การเพิ่มพูนสมรรถนะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  (ต่อ) 
  ๒. ผศ.วันดี เภาค า 

๓. น.ส.พวงเพชร  ศุภกรรม 
ร่วมงานสัมมนาทาง 
วิชาการเรื่อง “คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลของสภา
มหาวิทยาลัย : “Effective Audit 
Committee” As a Smart Tool for 
University’s Governing Board”
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 

ห้องกมลทิพย์ ๑  โรงแรมเดอะสุโกศล 
กรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ ๒ 
ผศ. ดร.ชนะ  ปรีชา 
ร่วมอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือ
การพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่นที ่๑๕  
วันที่ ๕, ๖, ๗, ๑๓, ๑๔, ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๕๖  และวันที่ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 
กรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ ๓ 
อ. ดร.เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์ 
ร่วมสัมมนาทางวิชาการ University 
Governance Programme The 4th 
UGP Forum : มหาวิทยาลัยเพื่อความ
ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ “A Creatively 
Sustainable University” 
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖   
โรงแรมปทุมวนั  ปริ๊นเซส 
กรุงเทพมหานคร 



๑๐๘  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

ประเดน็ปฏิรูป/ 
รายละเอียดทีจ่ะด้าเนินการ 

แนวทางด้าเนินการที่ก้าหนด การด้าเนินการจริง ระหวา่ง 
มกราคม ถึง ธนัวาคม  ๒๕๕๖ 

๓ การเพิ่มพูนสมรรถนะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
๓.๔ การจัดให้มีจรรยาบรรณของ
กรรมการสภา ฯ 

เร่งด าเนินการจัดท า ๑.  ได้จัดท าและน าเสนอพิจารณาร่าง
ประกาศ เรื่อง จรรยาบรรณกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี         
เมื่อครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ 

๒. จัดท าประกาศเสนอต่อนายกสภาฯ 
ลงนามเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 

๓.๕ มีการปรบัปรุงระบบและ
วิธีการสรรหานายกสภา ฯ            
และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ด าเนินการปรับปรุงข้อบังคับ สืบเนื่องจาก ปี ๒๕๕๔ ได้มีการ
ด าเนินการปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์และวิธีการได้มา
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม 
๒๕๕๔ 

๔. การประเมินผลการด้าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย    
๔.๑ การประเมินตนเอง   
    ก .  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ จากข้อมูลการปฏิบัติ
จริง 

ก.ให้ด าเนินการโดยส านักงาน
สภามหาวิทยาลัยโดยศึกษา
วิ เ ค ร าะห์ จ าก ร าย ง านกา ร
ประชุม และการด าเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย ในรายการ
ต่อไปนี ้
 ๑) ข้อมูลการจัดการประชุม 

 ๒) จ านวนผู้มาประชุม 

 ๓) ระยะเวลาในการประชุมแต่
ละครั้ง 
 ๔) จ านวนเรื่องตามอ านาจ
หน้าที่ปกติแต่ละครั้ง 
 ๕) จ านวนเรื่องเชิงนโยบายใน
แต่ละครั้ง 
 ๖ ) ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

    ก. ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
จากข้อมูลการปฏิบตัิจริง 



                                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          ๑๐๙ 

 

 

 

ประเดน็ปฏิรูป/ 
รายละเอียดทีจ่ะด้าเนินการ 

แนวทางด้าเนนิการที่ก้าหนด การด้าเนินการจริง ระหวา่ง 
มกราคม ถึง ธนัวาคม  ๒๕๕๖ 

๔.๑ การประเมินตนเอง (ต่อ)     

    ข. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

ข. ด าเนินการโดยมอบส านักงาน
สภามหาวิทยาลัยรวบรวมและ
สรุป จากการด าเนินการจริง 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

และสรุปเสนอในรายงานประจ าปี 

   ค. ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการสภา 

ค. ให้มีการประเมินโดยกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยในขอบเขต
ต่อไปนี้ 
 ๑) อ านาจหน้าที่ 
 ๒) ประสิทธิภาพการประชุม 

 ๓) การด าเนนิการตามมติของ
สภามหาวิทยาลัย 

 ๔) อัตตาภิบาล และธรรมาภิบาล 

๑ .  มี แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ที่ ส ภ า  ฯ 
เห็นชอบแล้ว   

๒.จะด าเนินการประเมินในวงรอบ
การประเมิน เดือน พฤษภาคม 

๒๕๕๗ 

๔.๒ การประเมินโดยคณะกรรมการ 
หรือองค์กรภายนอก 

  

    ก.โดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
มหาวิทยาลัย 

ตามขอบเขตที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นสมควร 

ยังมิได้มีการพิจารณาก าหนด  

    ข.โดยบุคคล หรือองค์กร
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ให้มีการด าเนินการโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยวิธีวิเคราะห์
สาระ(Content Analysis) 
รายงานการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม และการ
สอบถามข้อคดิเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับสภามหาวิทยาลัย  

ยังมิได้มีการก าหนด 

 

 



๑๑๐ รายงานประจ าปี  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

การพัฒนาบุคลากร สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 

        ในรอบปีพุทธศักราช  ๒๕๕๖  ได้มกีิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ      
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
 
ล าดับ วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที ่ ผู้ร่วมกิจกรรม หมายเหตุ 

๑ วันที่ ๑๘ 
มีนาคม ๒๕๕๖ 

ร่วมงานสัมมนาทาง 
วิชาการเรื่อง 
“คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลของ
สภามหาวิทยาลัย : 
“Effective Audit 
Committee” As a 
Smart Tool for 
University’s 
Governing Board”  

ห้องกมลทิพย์ ๑  
โรงแรม เดอะ     
สุโกศล 
กรุงเทพมหานคร 

๑. ว่าที่ ร.ท. ดร.จตุรงค์        
    ศิริพานิชกร 
๒. ผศ.วันดี เภาค า 
๓. น.ส.พวงเพชร  ศุภกรรม 
 

 

๒ วันที่ ๕, ๖, ๗, 
๑๓, ๑๔, ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๖  
และวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ร่วมอบรมหลักสูตร 
“ธรรมาภิบาลเพ่ือการ
พัฒนาอุดมศึกษา”   
รุ่นที่ ๑๕            

โรงแรมปทุมวนั     
ปริ๊นเซส 
กรุงเทพมหานคร 

ผศ. ดร.ชนะ  ปรีชา   

๓ วันที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๖   

ร่วมสัมมนาทาง
วิชาการ University 
Governance 
Programme The 4th 
UGP Forum : 
มหาวิทยาลัยเพื่อความ
ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ 
“A Creatively 
Sustainable 
University” 

โรงแรมปทุมวนั   
ปริ๊นเซส 
กรุงเทพมหานคร 

อ. ดร.เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์  



รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๑๑ 
 

สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

 
 

            ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการให้มีการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย  โดยใช้แบบประเมินที่ สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ตามแนวทางการปฏิรูปสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สอบถามกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งอยู่ ในปัจจุบันได้
ด าเนินการสอบถามในช่วงปลายเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๖  จากแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับมาจ านวน  
๑๗  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๑ ของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่  (๒๓ คน)  สรุปผลได้ดังนี ้
ตอนที่ ๑. จ้านวนผู้ตอบแบบประเมิน   จ้าแนกตามสถานภาพ เป็นดังนี้  
           เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย (นายกสภา ฯ อุปนายกสภาฯ  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกก.ส่งเสริม ฯ )   จ านวน  ๗  คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๔  เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย  (อธิการบดี  
ประธานสภา-คณาจารย์ ฯ  ผู้แทนผู้บริหาร  ผู้แทนคณาจารย์ )  จ านวน ๑๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
ตอนที่ ๒.  ผู้ประเมินได้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  และของส้านักงานสภามหาวิทยาลัย  
              ๒.๑ การด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

หัวข้อประเมิน ระดับผลการประเมิน 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

๑.ก าหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย   

  ๑.๑ การจัดการศึกษา ๘๘.๒๔ ๑๑.๗๖ 

  ๑.๒ การวิจัย ๘๘.๒๔ ๑๑.๗๖ 

  ๑.๓  การบริการทางวิชาการแก่สังคม ๘๘.๒๔ ๑๑.๗๖ 

  ๑.๔ การผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ๘๘.๒๔ ๑๑.๗๖ 

  ๑.๕ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๙๔.๑๒ ๕.๘๘ 

  ๑.๖ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๘๒.๓๕ ๑๗.๖๕ 

๒. ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ฯ   
  ๒.๑ ด้านวิชาการ ๙๔.๑๒ ๕.๘๘ 
  ๒.๒  ด้านบริหารงานบุคคล ๘๘.๒๔ ๑๑.๗๖ 
  ๒.๓  ด้านอื่น ๆ  ๗๑.๔๓ ๒๘.๕๗ 
๓. ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ ฯการเปิดสอน และการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน 

๖๙.๒๓ 
 

๓๐.๗๗ 
 

๔. อนุมัติให้ปริญญา  และประกาศนียบัตร ฯ ๙๔.๑๒ ๕.๘๘ 
๕. พิจารณาการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก ส่วนราชการฯ ๙๓.๗๕ ๖.๒๕ 
๖. อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาเข้าสมทบ /ยกเลิก ๘๑.๒๕ ๑๘.๗๕ 



๑๑๒ รายงานประจ าปี  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๒.๑ การด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ของสภา ฯ ตามมาตรา ๑๘ แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยราชภฏั (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน ระดับผลการประเมิน 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

๗. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา ๘๒.๓๕ ๑๗.๖๕ 
๘. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ฯ ๙๔.๑๒ ๕.๘๘ 
๙. ออกระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน ฯ ๘๘.๒๔ ๑๑.๗๖ 
๑๐.พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ๗๖.๔๗ ๒๓.๕๓ 
๑๑. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ๘๘.๒๔ ๑๑.๗๖ 
๑๒. ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติภารกิจร่วมกับสถาบันอื่น ๆ 

๘๘.๒๔ 
 

๑๑.๗๖ 
 

๑๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น เกี่ยวกับกิจการมหาวิทยาลัย ๘๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

เฉลี่ย ๘๕.๙๖ ๑๔.๐๔ 

              
 จากตาราง กรรมการสภา ฯ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า มีการด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ของสภาฯ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗             
ในระดับเหมาะสมทุกรายการประเมิน  โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๕.๙๖ และมีหัวข้อการประเมินที่ผู้ตอบแบบ

ประเมินเห็นว่าอยู่ในระดับมาก (๙๔.๑๒) มีจ านวน ๔  หัวข้อ  ได้แก่  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม,           
ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ฯ ด้านวิชาการ, อนุมัติให้ปริญญา และ
ประกาศนียบัตร ฯ, อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ฯ 
 และกรรมการสภา ฯ ผู้ตอบแบบประเมิน ได้ให้เสนอแนะในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี ้
 ๑) การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  เห็นว่า ควรมีการศึกษานโยบายให้ชัดเจนในการ
พัฒนาบุคลากร  โดยมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ฯ เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง และเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
 ๒) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ ฯ การเปิดสอน และการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน  เห็นว่าควรมีการด าเนินการ ดังนี้        
  ก.  การประกันคุณภาพยังไม่มีการก าหนดขอบเขตตัวชี้วัดให้ชัดเจนในบางเรื่อง   
  ข.  การเปิดสอนตามศูนย์การศึกษา ฯ นอกสถานที่ตั้งยังไม่มี การก าหนดนโยบายชัดเจน
ท าให้เกิดความคลาดคลื่นในการรับนักศึกษา        
  ค.  ควรให้มีการรายงานผลการปฏิบัติ ภายหลังจากสภามหาวิทยาลัยได้มีมติ หรือ
ข้อเสนอแนะเป็นระยะ ๆ เช่น ทุก ๓ เดือน และแสดงเปรียบเทียบความแตกต่าง   
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 ๓)  พิจารณาการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก ส่วนราชการฯ     
  -  ยังมีบางเรื่องที่ยังไม่ได้รับข้อสรุป เช่น โรงเรียนสาธิต ไม่แน่ใจว่าตอนยกเลิกได้ท า
ครบถ้วนหรือไม่  
 ๔)  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาเข้าสมทบ /ยกเลิก     
  -   ในการรับสถาบันเข้าสมทบควรต้ังกรรมการเฉพาะเพื่อพิจารณา   
 ๕)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา      
  -  ควรให้มีใบรายงานปะหน้า เพื่อตรวจสอบว่าประเด็นต่าง ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาการ ไม่ยอมรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างในปัจจุบัน  
 
         ๒.๒  การประเมินประสิทธิภาพ การประชุมสภามหาวิทยาลัย  

หัวข้อประเมิน ระดับผลการประเมิน 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก 

๑๔  การประชุมสภามหาวิทยาลัย    

      ๑๔.๑ การก าหนดวัน - เวลาการประชุมล่วงหน้า     ๕.๘๘         -      ๙๔.๑๒  
      ๑๔.๒ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้ง     ๕.๘๘         -      ๙๔.๑๒  
      ๑๔.๓ ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างอิสระ   ๑๑.๗๖    ๑๗.๖๕    ๗๐.๕๙  
      ๑๔.๔ ท่านมีส่วนในการเสนอวาระการประชุม   ๒๙.๔๑    ๑๗.๖๕    ๕๒.๙๔  
      ๑๔.๕ ท่านได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสม        -      ๑๗.๖๕    ๘๒.๓๕  
      ๑๔.๖ เอกสารประกอบการประชุม มีข้อมูลเพียงพอส าหรับการตัดสินใจ   ๑๑.๗๖    ๓๕.๒๙    ๕๒.๙๔  
      ๑๔.๗ รายงานการประชุม มีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วน         -      ๑๗.๖๕    ๘๒.๓๕  

เฉลี่ย ๙.๒๔ ๑๕.๑๓ ๗๕.๖๓ 

              
 จากตาราง กรรมการสภา ฯ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า ประสิทธิภาพของการประชุม
สภา-มหาวิทยาลัย  อยู่ในระดับ มาก ทุกหัวข้อที่ประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗๕.๖๓   และมีหัวข้อการ
ประเมินที่ผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละ ๙๔.๑๒) เห็นว่าอยู่ในระดับมาก จ านวน  ๒  หัวข้อ ได้แก่            
การก าหนดวัน - เวลาการประชุมล่วงหน้า  และความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้ง   
 และกรรมการสภา ฯ ผู้ตอบแบบประเมิน ได้ให้เสนอแนะในหัวข้อเอกสารประกอบการประชุม           
มีข้อมูลเพียงส าหรับการตัดสินใจ คือ  “เอกสารส าคัญในการพิจารณา น าไปให้กรรมการในวันประชุม           
ถ้าเป็นไปได้ให้ได้ศึกษาก่อนล่วงหน้าก่อนการประชุม”                
 
  
 



๑๑๔ รายงานประจ าปี  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ๑๕.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอระเบียบวาระการประชุม ที่เห็นว่าควรจัดให้มีเพิ่มเติม
เป็นพิเศษ  ดังนี ้ 
 ๑)  วาระเชิงนโยบายและยุทธศาสตร ์      
 ๒)  วาระสืบเรื่องสืบเนื่อง เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าของงานที่ประชุมได้มอบหมายให้บุคคล 
หรือหน่วยงานไปด าเนินการอ านาจหน้าที่ของสภากับอธิการบดี เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  
 ๓)  การวางแผนรับนักศึกษา        
 ๔)  การพิจารณาในเรื่องนโยบายยุทธศาสตร ์     
 ๕)  การติดตาม ตรวจสอบการน ามติและนโยบายจากสภา ฯ ไปสู่ภาคปฏิบัติและด าเนินการ
ผู้บริหารใช ้ธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยหรือไม่ มากน้อยเพียงใด   
 ๖)  ควรมีการ Retreat กรรมการสภานอกสถานที่ปีละ ๑-๒ ครั้ง    
 ๗)  การก าหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 ๘)  การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น     
     

๑๖  กรรมการสภามหาวทิยาลัย ได้เสนอให้มีการเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
 ๑)  อนาคตและทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    

 ๒)  ระเบียบ, ภาระงาน, ระเบียบการเงิน, ส าหรับผู้บริหารใหม ่

 ๓)  การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับต่างประเทศ 

 ๔)  การเข้าอบรมธรรมาภิบาลส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ๕)  การจัดการประชุมพบปะระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กับผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าองค์ความรู้ไปพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ              
ตามความรู้  ความสามารถ  และความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน    

 

      ๒.๓  การด้าเนินการของมหาวิทยาลัยตามมติ และผลการประชุมของสภามหาวิทยาลัย 
หัวข้อประเมิน ระดับผลการประเมิน 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก 

๑๗. ความต่อเนื่องการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามมติและผล
การประชุมของสภามหาวิทยาลัย 

๑๒.๕๐ ๒๕.๐๐ ๖๒.๕๐ 

๑๘.  มหาวิทยาลัยได้น ามติ และผลการประชุมของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างครบถ้วน 

๖.๒๕ ๓๑.๒๕ ๖๒.๕๐ 

๑๙. มหาวิทยาลัยได้น ามติ และผลการประชุมของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การ
ปฏิบัติ   ที่เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

๖.๖๗ ๓๓.๓๓ ๖๐.๐๐ 

เฉลี่ย ๘.๔๗ ๒๙.๘๖ ๖๑.๖๗ 
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 จากตาราง กรรมการสภา ฯ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า การด าเนินการตามมติ และผล
การประชุมของสภามหาวิทยาลัย  อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๖๑.๖๗ 
 และกรรมการสภา ฯ ผู้ตอบแบบประเมิน ได้ให้เสนอแนะในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี ้
  ๑)  ควรมีรายงานการมอบงานตามมติสภา ฯ และรายงานความก้าวหน้า เสนอต่อสภา ฯ 
ทุกครั้ง 
  ๒)  มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญในการด าเนินการตามมติสภา ฯ  
  ๓)  ควรมีการตรวจสอบการด าเนินการตามมติสภา ฯ 
  ๔)  เห็นว่าบางยุทธศาสตร์ยังไม่มีการปฏิบัติจริง 
  ๕)  มหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้คณาจารย์ที่มีความสามารถ มีส่วนร่วมในการน าผลการ
ประชุมไปสู่การปฏิบัติมากกว่านี้               
 
 

       ๒.๔  อัตตาภิบาล และธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลัย 
หัวข้อประเมิน ระดับผลการประเมิน 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก 

๒๐. การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยโดยส่วนรวมมีความคล่องตัว เป็น
อิสระ         มีเสรีภาพทางวิชาการ และรับผิดชอบต่อสังคม 

๖.๒๕ ๑๒.๕๐ ๘๑.๒๕ 

๒๑. การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย มีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๖.๒๕ ๖.๒๕ ๘๗.๕๐ 

๒๒. ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยของ
ท่าน 

- ๑๘.๗๕ ๘๑.๒๕ 

๒๓. ความพึงพอใจในความเป็นอิสระของการท าหน้าที่ในสภามหาวิทยาลัยของ
ท่าน 

๑๒.๕๐ ๖.๒๕ ๘๑.๒๕ 

เฉลี่ย ๖.๒๕ ๑๐.๙๔ ๘๒.๘๑ 

              
 จากตาราง กรรมการสภา ฯ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ประเมินว่า อัตตาภิบาล และธรรมาภิบาล
ของสภามหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ มาก ทุกหัวข้อที่ประเมิน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๘๑ 
 และกรรมการสภา ฯผู้ตอบแบบประเมิน ได้ให้เสนอแนะในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
       ๑)  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบควรเป็นกรรมการจากภายนอกทั้งหมด ไม่ควรเป็น
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒ ิ

  ๒)  นายกสภาฯ และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีความเป็นกลางอย่างยิ่ง 
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๒.๕  ข้อคิดเหน็เพิ่มเติมส่วนบุคคลของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 ๑)  ควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
มหาวิทยาลัย เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง  และพัฒนาการบริหารงานสภา ฯ และ
มหาวิทยาลัยให้บังเกิดผลที่ดี   
 ๒)  ควรมีค าอธิบายอ านาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา  ๑๘ พร้อม
ยกตัวอย่าง เพื่อให้กรรมการได้เข้าใจอ านาจหน้าที่ตรงกันวิทยากรควรเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย 
 ๓)  ควรมีการพิจารณาด าเนินการให้เรียบร้อยโดยเร็ว คือ     
  ๓.๑  สถานะของโรงเรียนสาธิต       
  ๓.๒  หลักเกณฑ์การพิจารณาให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตมีวิทยฐานะ   
 ๔)  ควรมีการออกระเบียบว่าด้วยการพานักศกึษาไปท ากิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย  
 ๕)  เห็นว่าสภามหาวิทยาลัยได้ท าหน้าที่ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยอย่างดีแล้ว   
 ๖)  อยากให้มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อชีวิต 
และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ          
 ๗)  ควรมีแผนพัฒนาก าลังคนระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว ให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย  โดยพัฒนาให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นสนับสนุนอาจารย์ให้ท างานวิจัยให้
มากขึ้นโดยมีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน         
 ๘)  ควรมีโนบายที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรโดยรวมของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับวิทยาการใหม่ๆ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน      
 ๙)  ควรให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาน าเสนอเรื่องที่ตนเองเช่ียวชาญในการประชุมแต่ละครั้งโดยจัดล าดับ
ให้มีการน าเสนอการประชุมละ ๑ ท่าน และเวียนการน าเสนอตลอดไป     
 ๑๐)  โดยภาพรวมการด าเนินการประชุมเป็นไปได้ด้วยดี แต่หากเพิ่มหรือกระตุ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้
แสดงความคิดเห็นทุกท่านจะท าให้มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของทุกท่าน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อไป     
               

 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๑๗ 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ รายงานประจ าปี  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ รายงานประจ าปี  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๒๑ 
 

การประชุม ๔ สภามหาวิทยาลัย ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ รายงานประจ าปี  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๒๓ 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ รายงานประจ าปี  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๒๕ 
 

คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


