
                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

ประวัติความเป็นมา 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เริ่มก่อตั้งจาก “โรงเรียนลวะศรี”  
ซึ่งเริ่มก่อตั้ง เมื่อปี ๒๔๖๓ โดยใช้อาคารชั่วคราวในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้ย้ายมาอยู่            
ณ อาคารถาวรที่ถนนวิชาเยนทร์เป็นโรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดลพบุรี   
              ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ เริ่มรับนักเรียนฝึกหัดครู จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีลพบุรี  
              ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ย้ายโรงเรียนมาอยู่ ที่ ถนนนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นสถานที่ปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็น 
โรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย” สังกัดกรมสามัญศึกษา 
               ปี พ.ศ. ๒๔๙๘  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียน 
เทพสตรีวิทยาลัย 
               ปี  พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้เลื่อนฐานะเป็น วิทยาลัยครูเทพสตรี  สังกัดกรมการฝึกหัดคร ู
               ปี  พ.ศ. ๒๕๑๘ วิทยาลัยครูเทพสตรีได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนถึงระดับ
ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต ตาม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘   
               ปี  พ.ศ. ๒๕๒๗ ขยายฐานทางวิชาการสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี              
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต เพ่ิมจาก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตาม พระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๒๗  
               ปี  พ.ศ. ๒๕๓๕  วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ   
               ปี  พ.ศ. ๒๕๓๘  เปลี่ยนฐานะเป็น สถาบันราชภัฏเทพสตรี สังกัดส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ                   
ตาม พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่สามารถขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการ และวิชาชีพ
ชั้นสูง  ได้ถึงระดับบัณฑิตศึกษา  
               ปี   พ.ศ.  ๒๕๔๗  เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซึ่ งมีฐานะเป็นนิติบุคคล                     
ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีปัจจุบัน 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ             
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช ๒๕๔๗  ดังนี้ 
               “มาตรา ๗  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคง และยั่งยืนของปวงชน  มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน 
วิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง  ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” 
       



              รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒ 

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
   ตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นรูปตราพระราชลัญจกร 
   ด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” ด้านล่างมี 
   ตัวอักษรภาษาอังกฤษ “THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY” 
 
 
 สีของสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีต่าง ๆ ๕ สี ดังนี้ 
 
 
 
 สีน้้าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 
 สีเขียว แทนค่า  แหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ ๔๐ สถาบันในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
 สีทอง แทนค่า  ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
 สีส้ม แทนค่า  ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีก้าวไกลใน ๔๐ สถาบัน 
 สีขาว แทนค่า  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 คติธรรมประจ้ามหาวิทยาลัย นต  ถิ ปญ ญา สมา อาภา (แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี) 
 
 สีประจ้ามหาวิทยาลัย กรมท่า – เขียว 
 
 ดอกไม้ประจ้ามหาวิทยาลัย ดอกหางนกยูง 
  
     วิสัยทัศน์ 
             มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี เป็นมหาวิทยาลัยทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  เป็นแหล่ง
เรียนรู้ เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและภูมิภาค 
 
     พันธกิจ 
              ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล และขยายโอกาสทางการศึกษา 
              ๒. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
              ๓. วิจัย และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
               ๔. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชน และท้องถิ่น 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๓ 

 
               ๕. ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น 
               ๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
       เป้าประสงค์ 
                ๑. การผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานระดับสากล และการขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคมยุคเศรษฐกิจใหม่ 
                ๒. การผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพเพ่ือตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา 
                ๓. งานวิจัยมีคุณภาพ และมีมาตรฐานระดับสากล ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และมี
มาตรฐานระดับสากล 
                ๔. ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 
                ๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นสู่สากล 
                ๖. การบริหารมหาวิทยาลัยทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
       
                 
                
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๔ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

           
 ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗  ก าหนดให้มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย  โดยก าหนดไว้ในหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย 
 ๑.  นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ
สามปี  
 ๒.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ๓.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  
คณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการส านัก  จ านวนสี่คน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ สามปี 
 ๔.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า จ านวนสี่คน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
 ๕.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสิบเอ็ดคน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี   
            ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย 
             ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๕ 

อ้านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ตามมาตรา ๑๘ แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

         (๑) ก าหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย  การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
         (๒)  ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น              
เป็นเรื่องๆ ก็ได ้
         (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ           
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
         (๔) อนุมัติ ให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร  
         (๕)  พิจารณาการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน 
ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว 
         (๖)  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย หรือยกเลิกการสมทบ 
         (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 
         (๘) พิจารณาเสนอชื่อเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯแต่งตั้ง และถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
         (๙)  แต่งตั้งและถอดถอน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการ
ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
         (๑๐)  แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
         (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
         (๑๒)  ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
         (๑๓)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 
 



              รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๖ 

          (๑๔)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา 
          (๑๕)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดี หรือ 
สภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้ 
          (๑๖)  ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการ
ปฏิบัติภารกิจร่วมกับสถาบันอ่ืน 
          (๑๗)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีปี พ.ศ. ๒๕๕๗           
  

 

 

 

 

 
ศ. ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 
นายบุญชู  นาถวงษ์ 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 
รศ. ดร.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์ 

อธิการบดี 

 

 

 
 
           พระครูภาวนาโสภณ      นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ 

         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 
นายขจร  จิตสุขมุมงคล    นางดวงสมร  วรฤทธิ์     นายวิชัย  ศรีขวัญ   นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รศ. ดร.ชนศักด์ิ  บ่ายเที่ยง   รศ. ดร.ธีรศิลป์  ทุมวิภาต      นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล    ว่าท่ี ร.ท. ดร.จตุรงค์  ศิริพานิชกร 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 

 

 
 
                  ดร.นุรักษ์  มโนสุจริตธรรม                    ผศ. ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์        
       ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย           ประธานสภาคณาจารย์ฯ                     
               

 

 

 

 

 
     ผศ.จินตนา  เวชมี          ผศ. ดร.ฐาปกรณ์ แก้วเงิน           ผศ. ธนิดา ภู่แดง              ผศ.ศรีสุภา  นาคธน  
  กรรมการผู้แทนผู้บริหาร    กรรมการผู้แทนผู้บริหาร       กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

 

 

 

 

 
 อ. ดร.ศตพล มุ่งค้้ากลาง        ผศ. ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง         อ.เสนีย์  เจริญสุข               อ.ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์     
กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการผู้แทนคณาจารย์     กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการผู้แทนคณาจารย์      
      
              
 

 

           
      ผศ.วันดี  เภาค้า 
                     เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
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ศ. ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
    นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
    นายกสภาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยรังสิต 

    ที่ปรึกษาส้านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๒  ธันวาคม  ๒๔๗๗ 

 
ประวัติการศึกษา   อักษรศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     ครุศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

     Doctor of Philosophy (บริหารการศึกษา) Minnesota   

         University, U.S.A. 

 
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต   ปลัดกระทรวงมหาวิทยาลัย 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
      เลขาธิการ ก.พ. 
      ประธานกรรมการบริหารส้านักงานปฏิรูปการศึกษา 
      เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย 

      สมาชิกวุฒิสภา 
      สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบรายชื่อ 

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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นายบุญชู  นาถวงษ์ 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ข้าราชการบ้านาญ    

วัน  เดือน  ปีเกิด ๑ พฤษภาคม  ๒๔๗๗ 
ประวัติการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร  

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต       ผู้อ้านวยการกองส่งเสริมวิทยฐานะครู  กรมการฝึกหัดครู 
              ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา กรมการฝึกหัดครู 
              รองอธิบดีกรมการฝึกหัดครู 

 

     

 

 

 

 

 

 
รศ. ดร.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์ 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    

วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๗ กันยายน ๒๔๙๗ 
ประวัติการศึกษา   ครุศาสตรบัณฑิต  ชีววิทยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ชีววิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต      รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    
              ประธานโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
             ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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พระครูภาวนาโสภณ (สมพร  ฐิตธมฺโม)  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน เจ้าคณะอ้าเภอเมืองลพบุรี    

วัน  เดือน  ปีเกิด ๘  มีนาคม  ๒๔๙๘ 
ประวัติการศึกษา   บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     ป.ธ. ๕ คณะจังหวัดลพบุรี 
     น.ธ.เอก  วัดป่าธรรมโสภณ  จังหวัดลพบุรี 
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต       ประธานอ้านวยการพระธรรมฑูตอ้าเภอเมืองลพบุรี 

             
 

     

 

 

 

 

 
นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๔ 
ประวัติการศึกษา   รัฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต       ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 
              ผู้อ้านวยการส้านักงานส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย 

      รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ส้านักงาน 

         ปลัดกระทรวงมหาดไทย 



              รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๒ 

               
 

 

 

 
นายขจร  จิตสุขุมมงคล 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  สกอ.   

วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๑ 
ประวัติการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
     นิตศิาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค้าแหง   

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต       กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภาผู้แทนราษฎร 

             
 

     

 

 

 

 

 
นางดวงสมร  วรฤทธิ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า  

วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๒  กันยายน  ๒๔๙๒ 
ประวัติการศึกษา   เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) Middle Tennessee State 

        University, U.S.A.   

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต       ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา ด้านสังคมและการงบประมาณ 
              คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า 
      ผู้ช่วยผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ 

      รองผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ 
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นายวิชัย  ศรีขวัญ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   

วัน  เดือน  ปีเกิด ๕  มีนาคม  ๒๔๙๒ 
ประวัติการศึกษา   รัฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต        ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

      อธิบดีกรมการปกครอง 
      ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

      ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 
      ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท            

 

    

 

 

 

 

 
นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ข้าราชการบ้านาญ  

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

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต        ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
      อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
               ผู้อ้านวยการส้านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

        ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 

        เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
 



              รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๔ 

         
            

   
 

 

 
รศ. ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

วัน  เดือน  ปีเกิด ๓๑  มีนาคม  ๒๔๙๖ 

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

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต    หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สจพ. 

            ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์  สจพ. 
            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สจพ. 

 

 

     

               

 

 

 

 

 
รศ. ดร.ธีรศิลป์  ทุมวิภาต 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ข้าราชการบ้านาญ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๑  เมษายน  ๒๔๙๖ 
ประวัติการศึกษา    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
      วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต        กรรมการก้ากับมาตรฐานทางวิชาการหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

               ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
        ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๑๕ 

                    
   
 

 

 
นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน อัยการอาวุโส ส้านักงานคณะกรรมการอัยการ ส้านักงานอัยการสูงสุด  

วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๑  กรกฎาคม  ๒๔๙๑ 
ประวัติการศึกษา   นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     เนติบัณฑิตไทย  ส้านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา 
     Master of Public Affairs Kentucky State University, U.S.A.  
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต     
     อัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและแผน ส้านักงานวิชาการ ส้านักงานอัยการสูงสุด 

     รองอธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ ส้านักงานวิชาการ ส้านักงานอัยการสูงสุด 

     อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองขอนแก่น 

 

 

 

               

 

 

 
ว่าที่ ร้อยโท ดร.จตุรงค์  ศิริพานิชกร 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๘  ธันวาคม  ๒๔๙๙ 
ประวัติการศึกษา   นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) Tarleton State  

         University, U.S.A. 

     Doctor of Philosophy (Management) Adamson University, 

         Philippines  

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต       

     นายกสโมสรโรตารีลพบุรี 
     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 



              รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๖ 

 

 

 

 
ดร.นุรักษ์  มโนสุจริตธรรม 

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดยุวากรศุภภัณฑ์  
วัน  เดือน  ปีเกิด ๖  มีนาคม  ๒๔๙๔ 
ประวัติการศึกษา     เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

       พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
       การจัดการธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต      ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจังหวัดลพบุรี 
              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนพระนารายณ์ 
              อนุกรรมการพิจารณาความจ้าเป็นการใช้คลื่นความถี่ ส้านักงานกิจการ 
           กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

                     

 

 

 

 
ผศ. ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ้าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
วัน  เดือน  ปีเกิด ๓  มีนาคม  ๒๕๑๐  
ประวัติการศึกษา       ครุศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจศึกษา สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  
          ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอุตสาหกรรม  

  สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
          ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรมินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
          การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
         คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย         
            ราชภัฏเทพสตรี 
         ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

         ท้าหน้าที่ประธานและกรรมการ  ในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๑๗ 

   
 

 

 

 

 
         ผศ.จินตนา  เวชมี 

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และกิจการนักศึกษา  

วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๑  มกราคม  ๒๔๙๕ 
ประวัติการศึกษา   ปริญญาโท (วิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต      รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
            รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

             รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

      พระนครศรีอยุธยา 

 

             
     

 

 

 

 
ผศ. ดร.ฐาปกรณ์  แก้วเงิน 
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๖  มิถุนายน  ๒๔๙๗  
ประวัติการศึกษา         วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
               วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

                         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต       หัวหน้าภาควิชาเคมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
          ผู้อ้านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

         รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     
           

     



              รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘ 

       
 

 

 

 
 

ผศ.ธนิดา  ภู่แดง 
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๐๕ 
ประวัติการศึกษา    ปริญญาตรี บัญชบีัณฑิต (สาขาวิชาบัญชีการเงิน)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   
           ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบัญชีการเงิน)  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต    รองผู้อ้านวยการส้านักศิลปะและวัฒนธรรม  

                               คณะกรรมการประจ้าคณะ (ผู้แทนคณาจารย์) คณะวิทยาการจัดการ    

                              กรรมการสาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

             
     

 

 

 

 
ผศ.ศรีสุภา  นาคธน 

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้อ้านวยการส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๑  กันยายน  ๒๕๐๔ 

ประวัติการศึกษา        ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
          อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต       รองผู้อ้านวยการส้านักศิลปะและวัฒนธรรม 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
                รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
                รองผู้อ้านวยการส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๑๙ 

                         

 

 

 
อ.ดร.ศตพล  มุ่งค้้ากลาง 
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

วัน  เดือน  ปีเกิด  ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ 
ประวัติการศึกษา      วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (ปิโตรเคมี)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
                       วท.ม. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
        ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
        ปร.ด. พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต       คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
               อุปนายกสโมสรข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    

             นายกสโมสรข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
  
 

            
     

 

 

 
อ.เสนีย์  เจริญสุข 

กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน อาจารย์ประจ้าสาขาวิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๑  
ประวัติการศึกษา       บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
                           นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

                           ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ ส้านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 

          นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
                            ก้าลังศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต       ทนายความ                                                            
      กรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า  
        จังหวัดลพบุรี 
                                         กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากคณาจารย์ประจ้า  
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ผศ. ดร.ณัฏฐชา  หน่อทอง 
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ้าคณะวิทยาการจัดการ  
วัน  เดือน  ปีเกิด ๓๐  เมษายน  ๒๕๑๓   
ประวัติการศึกษา  ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)  วิทยาลัยครูเทพสตรี 
    น.บ. (นิติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    ว.ม. (สื่อสารมวลชน)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
    นศ.ดร. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต       ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  

        
 

           

 

 

 

 

 
อ.ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์ 

กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  คณะวิทยาการจัดการ 
วัน  เดือน  ปีเกิด  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๑๙   
ประวัติการศึกษา          บธ.ด.(ก้าลังศึกษา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต   
            บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามค้าแหง   
            ปทส.  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน                 
ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะวิทยาการจัดการ    
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    
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ผศ.วันดี  เภาค้า 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๐๒ 
ประวัติการศึกษา   การศึกษาบัณฑิต (ดุริยางศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตร)ี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ต้าแหน่งหน้าที่ส้าคัญในอดีต       รองคณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 

      คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     
 

 
              

บุคลากรประจ้าส้านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
    

 

 

 

 
นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม 

หัวหน้าส้านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

  
         นายวัชระ  รักษาพล                นางสาววาสนา  วงษ์สังข ์            
      เจ้าหน้าที่ประจ้าส้านักงานสภามหาวิทยาลัย  เจ้าหน้าที่ประจ้าส้านกังานสภามหาวิทยาลัย             
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การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   
 

 ในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ตามบทบาทหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗  ตลอดจนที่ก าหนดใน 
พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง โดยส านักงานสภามหาวิ ทยาลัย              
ได้ก าหนดปฏิทินการประชุมตลอดปี เสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ และได้มีการด าเนินการดังนี้  
 
 ๑)  วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๗ 

       ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุมแต่ละครั้ง                 
ดังรายละเอียดในตาราง  

คร้ังท่ี 
ปฏิทินการประชมุที่จัดไว้ล่วงหนา้ การจัดประชุมจริง 

หมายเหตุ 
วัน/เวลา สถานที ่ วัน/เวลา สถานที ่

๑/๒๕๕๗ ๒๔ ม.ค. ๕๗ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม           
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

๒๔ ม.ค. ๕๗ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ ๑ 
 

๒/๒๕๕๗ ๒๑ ก.พ. ๕๗ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม           
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

๒๘ ก.พ. ๕๗ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ ๑ 
 

๓/๒๕๕๗ ๒๑ มี.ค. ๕๗ / ๑๓.๓๐ น. ประชุมสญัจร  
และศึกษาดูงาน 

๒๑ ม.ีค. ๕๗ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ ๑ 
 

๔/๒๕๕๗ ๒๕ เม.ย. ๕๗ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม           
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

๒๕ เม.ย. ๕๗ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ ๑ 
 

๕/๒๕๕๗ ๑๖ พ.ค. ๕๗ / ๑๓.๓๐ น. ประชุมร่วม ๓ สภา
มหาวิทยาลยั กทม. 

๑๖ พ.ค. ๕๗ / ๑๓.๓๐ น. ห้องแซฟไฟร์ ๑๑๐  
ศูนย์การประชุม 
อิมแพ็ค จังหวัด
นนทบุรี 

 

พิเศษ 
(๑)/๒๕๕๗ 

- - ๑๓ ม.ิย. ๕๗ / ๑๔.๐๐ น. ห้องประชุมวิจิตร
ภาคียสถาน 
จังหวัดนนทบุร ี

ประชุม
กรณีพิเศษ 

๖/๒๕๕๗ ๒๐ มิ.ย. ๕๗ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม        
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

๒๐ ม.ิย. ๕๗ / 13.30 น. ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

๗/๒๕๕๗ ๑๗ ก.ค. ๕๗ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

๑๗ ก.ค. ๕๗ / 09.00 น. ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

๘/๒๕๕๗ ๒๒ ส.ค. ๕๗ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

๒๒ ส.ค. ๕๗ / 13.30 น. ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

๙/๒๕๕๗ ๑๙ ก.ย. ๕๗ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

๑๙ ก.ย. ๕๗ / ๑๓.30 น. ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 
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คร้ังท่ี 
ปฏิทินการประชมุที่จัดไว้ล่วงหนา้ การจัดประชุมจริง 

หมายเหตุ 
วัน/เวลา สถานที ่ วัน/เวลา สถานที ่

๑๐/๒๕๕๗ ๑๗ ต.ค. ๕๗ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

๑๗ ต.ค. ๕๗ / 10.00 น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

๑๑/๒๕๕๗ ๒๑ พ.ย. ๕๗ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

๒๑ พ.ย. ๕๗ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

๑๒/๒๕๕๗ ๑๙ ธ.ค. ๕๗ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

๑๙ ธ.ค. ๕๗ / ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๑ 

 

 

จัดประชุมได้จริง                      ๑๓  คร้ัง      คิดเป็นร้อยละ     ๑๐๐.๐๐  (ของท่ีก้าหนดในปฏิทิน) 
(มีการจัดประชุมนัดพิเศษ ๑ คร้ัง) 
มีการเปลี่ยนแปลง วันประชุม         ๑  คร้ัง      คิดเป็นร้อยละ       ๘.๓๓    (ของท่ีได้จัดประชุมจริง) 
มีการเปลี่ยนแปลง เวลาประชมุ       ๑  คร้ัง      คิดเป็นร้อยละ        ๘.๓๓   (ของท่ีได้จัดประชุมจริง) 
มีการเปลี่ยนแปลง สถานที่ ประชุม   ๑  คร้ัง      คิดเป็นร้อยละ        ๘.๓๓   (ของท่ีได้จัดประชุมจริง) 

 
 ๒)  จ้านวนผู้มาประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง 
                ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละครั้ง  มีจ านวนผู้มาประชุม ทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
และบุคลากรภายนอกเข้าประชุม ดังรายละเอียดในตาราง 

คร้ังท่ี เดือน 
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวม 
จ้านวน
ทั้งหมด 

มา
ประชุม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ้านวน
ทั้งหมด 

มา
ประชุม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ้านวน
ทั้งหมด 

มา
ประชุม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑/๒๕๕๗ มกราคม ๑๓ ๑๒ ๙๒.๓๐ ๑๐ ๙ ๙๐ ๒๓ ๒๑ ๙๑.๓๐ 
๒/๒๕๕๗ กุมภาพันธ ์ ๑๓ ๑๐ ๗๖.๙๒ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๒๓ ๒๐ ๘๖.๙๕ 
๓/๒๕๕๗ มีนาคม ๑๓ ๑๒ ๙๒.๓๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๒๓ ๒๒ ๙๕.๖๕ 
๔/๒๕๕๗ เมษายน ๑๓ ๙ ๖๙.๒๓ ๑๐ ๙ ๖๙.๒๓ ๒๓ ๑๘ ๗๘.๒๖ 
๕/๒๕๕๗ พฤษภาคม ๑๓ ๙ ๖๙.๒๓ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๒๓ ๑๙ ๘๒.๖๐ 

พิเศษ 
(๑)/๒๕๕๗ 

มิถุนายน ๑๓ ๙ ๖๙.๒๓ ๑๐ ๙ ๙๐ ๒๓ ๑๘ ๗๘.๒๖ 

๖/๒๕๕๗ มิถุนายน 13 9 69.23 10 9 90 23 18 78.26 
7/2557 กรกฎาคม 13 9 69.23 10 8 80 23 17 73.91 
8/2557 สิงหาคม 13 11 84.61 10 10 100 23 21 91.30 
9/2557 กันยายน 13 9 69.23 10 10 100 23 19 83.60 

10/2557 ตุลาคม 13 10 76.92 10 10 100 23 20 86.95 
11/2557 พฤศจิกายน 13 11 84.61 10 10 100 23 21 91.30 
12/2557 ธันวาคม 13 10 76.92 10 9 90 23 20 86.95 

เฉลี่ย ๑๓ ๑๐.๐๐ ๗๖.๙๒ ๑๐ ๙.๔๖ ๙๓.๐๒ ๒๓ ๑๙.๕๔ ๗๙.๔๘ 
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 จากตารางสรุปได้ว่า  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๗  รวมทั้งสิ้น  ๑๓  ครั้ง            
โดยมีการประชุมที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ๑๒ ครั้ง และ ประชุมนัดพิเศษจ านวน ๑ ครั้ง  มีผู้มาประชุมในภาพรวม   
คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๘  ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ใช้ในการประเมินกรณีนี้แล้ว       
จะเห็นได้ว่าต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ร้อยละ ๘๐ เพียงเล็กน้อย (ร้อยละ ๐.๕๒) 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ากรรมการที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  มีผู้มาประชุม         
คิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๐๒ ส่วนกรรมการที่เป็นบุคลากรภายนอก  มีผู้ประชุมคิดเป็นร้อยละ  ๗๖.๙๒  และ
กรรมการที่มีผู้มาประชุมมากที่สุด  ได้แก่การประชุม ครั้งที่  ๓/๒๕๕๓  เดือนมีนาคม  มีผู้มาประชุมคิดเป็น         
ร้อยละ ๙๕.๖๕ 
 ๓)  ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้ง 
              ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละครั้ง สภามหาวิทยาลัยได้ใช้เวลาในการประชุมดังรายละเอียด
ในตาราง 

คร้ังท่ี วันที ่ สถานที ่
เวลาในการประชุม 

หมายเหตุ เวลาเร่ิม
ประชุม 

เวลาเลิก
ประชุม 

เวลาที่ใช้
ประชุม 

๑/๒๕๕๗ ๒๔ ม.ค. ๕๗ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

๑๓.๓๐ น. ๑๖.๓๕ น. ๓ ชม. ๐๕ น.  

๒/๒๕๕๗ ๒๘ ก.พ. ๕๗ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

๑๓.๓๐ น. ๑๖.๓๕ น. ๔ ชม. ๐๕ น.  

๓/๒๕๕๗ ๒๑ มี.ค. ๕๗ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

๑๓.๓๐ น. ๑๕.๑๕ น. ๑ ชม. ๔๕ น.  

๔/๒๕๕๗ ๒๕ เม.ย. ๕๗ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

๑๓.๓๐ น. ๑๕.๐๐ น. ๑ ชม. ๓๐ น.  

๕/๒๕๕๗ ๑๖ พ.ค. ๕๗  
 

ห้องแซฟไฟร์ ๑๑๐  ศูนย์การประชุม
อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

๑๓.๓๐ น. ๑๔.๔๐ น. ๑ ชม. ๑๐ น.  

พิเศษ 
(๑)/๒๕๕๗ 

๑๓ มิ.ย. ๕๗ วิจิตรภาคียสถาน จ.นนทบรุ ี ๑๔.๐๐ น. ๑๕.๓๐ น. ๑ ชม. ๓๐ น.  

๖/๒๕๕๗ 20 มิ.ย. 57 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 15.20 น. 1 ชม. 50 น.  

7/2557  18 ก.ค. 57 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

09.00 น. 10.00 น. 1 ชม.  

8/2557 22 ส.ค. 57 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 14.30 น. 1 ชม.  

9/2557 19 ก.ย. 57 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 14.20 น. 50 นาท ี  

 

 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๒๕ 

คร้ังท่ี วันที ่ สถานที ่
เวลาในการประชุม 

หมายเหตุ เวลาเร่ิม
ประชุม 

เวลาเลิก
ประชุม 

เวลาที่ใช้
ประชุม 

10/2557 17 ต.ค. 57 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

09.00 น. 12.40 น. 3 ชม. 40 น.  

11/2557 21 พ.ย. 57 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 16.10 น. 2 ชม. 40 น.  

12/2557 19 ธ.ค. 57 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 

13.30 น. 15.10 1 ชม. 40 น.  

รวมประชุม ๑๒ คร้ัง  ใช้เวลาในการประชุมเฉลี่ย ๒ ชั่วโมง  ๑๑ นาที  

 
 จากตารางสรุปได้ว่า  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง  สภาได้
เริ่มประชุมตรงตามเวลาที่ก าหนด คือ มีจ านวน ๑๓ ครั้ง  (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ )   ส าหรับเวลาที่ใช้ในการประชุมนั้น
โดยเฉลี่ย คือ  ๒ ชั่วโมง ๑๑ นาที  ซึ่งจัดว่าเป็นการประชุมที่ใช้เวลามากกว่าจากการเกณฑ์การประชุมที่ก าหนด
ไว้เล็กน้อย ว่าไม่ควรเกิน ครั้งละ ๒ ชั่วโมง  ส าหรับการประชุมที่ใช้เวลาน้อยที่สุด เป็นการประชุมครั้งที่              
๙/๒๕๕๗  ใช้เวลา ๕๐ นาที และมากที่สุดเป็นการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ใช้เวลา 
๔ ชั่วโมง ๕ นาที   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี  ป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๖ 

๔  จ้านวนเรื่องตามอ้านาจหน้าที่ปกติ (ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ) ในแต่ละครั้ง 
เรื่องที่จะประเมิน ครั้งท่ี 

๑/๕๗ 
ครั้งท่ี 
๒/๕๗ 

ครั้งที่ 
๓/๕๗ 

ครั้งที่ 
๔/๕๗ 

ครั้งที่ 
๕/๕๗ 

ครั้งท่ี 
6/57 

ครั้งท่ี 
7/57 

ครั้งท่ี 
 8/57 

ครั้งท่ี 
9/57 

ครั้งท่ี 
10/57 

ครั้งท่ี 
11/57 

ครั้งท่ี 
12/57 

รวม 

๑. ก าหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 1 3 1     1 1  1 1 9 
  ๑.๑ การจดัการศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง             - 
  ๑.๒ การวิจยั             - 
  ๑.๓  การบริการทางวิชาการแกส่ังคม             - 
  ๑.๔ การผลติครูและส่งเสริมวิทยฐานะคร ู             - 
  ๑.๕ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม             - 
  ๑.๖ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ             - 
๒. ออกกฎ  ระเบยีบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลยั ฯ             - 
  ๒.๑  ด้านวิชาการ    1     1     2 
  ๒.๒  ด้านบริหารงานบุคคล   1   3 3 1   1  9 
  ๒.๓  ด้านอื่น ๆ   ๒ 1 1   1     1 6 
๓. ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคณุภาพ ฯ การเปิดสอน และ              
การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

๓ 1   1 1 1 2  2 1  1๒ 

๔. อนุมัติให้ปริญญา  และประกาศนียบัตร ฯ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
๕. พิจารณาการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก ส่วนราชการ 

    หรือหน่วยงาน ฯ 
             

 

 

 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๒๗ 

๔  จ้านวนเรื่องตามอ้านาจหน้าที่ปกติ (ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ) ในแต่ละครั้ง...(ต่อ) 
เร่ืองท่ีจะประเมิน ครั้งท่ี 

๑/๕๗ 
ครั้งท่ี 
๒/๕๗ 

ครั้งท่ี 
๓/๕๗ 

ครั้งท่ี 
๔/๕๗ 

ครั้งท่ี 
๕/๕๗ 

ครั้งท่ี 
6/57 

ครั้งท่ี 
7/57 

ครั้งท่ี 
8/57 

ครั้งท่ี 
9/57 

ครั้งท่ี 
10/57 

ครั้งท่ี 
11/57 

ครั้งท่ี 
12/57 

รวม 

๖. อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาเข้าสมทบ / ยกเลิก             - 
๗. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 3 3 5 3 1 2 3  2  1 4 27 
๘.พิจารณาเสนอช่ือเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง และถอด
ถอนนายกสภาฯ กรรมการสภาผูท้รงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ฯ 

            - 

๙. แต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหาร/ผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ   ๑       ๒   ๓ 
๑๐.แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการ และกรรมการส่งเสริมกจิการ
มหาวิทยาลยั 

     1       1 

๑๑. อนุมตัิงบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได ้ฯ  1 2       1 1  ๕ 
๑๒. ออกระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน ฯ  1 1 1  1 1     1 6 
๑๓. พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   1   ๒ 3 1 ๑ ๑ 1 ๒ ๑๒ 
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ฯ  1  1     1 1   4 
๑๕. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลยั 

            - 

๑๖. ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหนา้
ของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติพันธกิจร่วมกับสถาบันอื่น ฯ 

  1          1 

๑๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น เกี่ยวกับกิจการมหาวิทยาลัย ๑ 2 ๑ 2  1 1 2 2 1 1 1 1* 
 

 
 
 
 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๘ 

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

 
การประชุมครั้งที่ หัวข้อเรื่องเชิงนโยบาย 

๑/๒๕๕๗ พิจารณาระบบการแจ้งผลการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๒/๒๕๕๗ - 
๓/๒๕๕๗ - 
๔/๒๕๕๗ - 
๕/๒๕๕๗ - 
6/2557 - 
7/2557 - 
8/2557 - 
9/2557 - 

10/2557 - 
11/2557 - 
12/2557 - 

รวม ๑ เรื่อง ในการประชุม ๑๒ ครั้ง 

                จากตาราง สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องที่เสนอตามระเบียบวาระการประชุมเรื่องในเชิง
นโยบายในการประชุม จ านวน ๑ เรื่อง      
  
 
 
 
 
 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๒๙ 

๖) การด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ของส้านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

ประเภทงบประมาณ 

งบประมาณทีได้รับการจัดสรร งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณคงเหลือ รวม
ค่าใช้จ่าย
(ร้อยละ) 

ตอบแทน
ตนตามสิทธิ ์

ตอบแทน        
ใช้สอย วัสดุ 

ค่าใช้จ่าย           
ในการ

ฝึกอบรม 

ตอบแทน
ตนตามสิทธิ ์

ตอบแทน        
ใช้สอย วัสดุ 

ค่าใช้จ่าย          
ในการ

ฝึกอบรม 

ไปราชการ ตอบแทน
ตนตามสิทธิ ์

ตอบแทน       
ใช้สอย วัสดุ 

ค่าใช้จ่าย         
ในการ

ฝึกอบรม 

ไปราชการ 

เงินงบประมาณแผ่นดิน  156,500   149,622    6,878   95.61 
รวม  156,500   149,622    6,878    

เงินนอกงบประมาณ             
1. งบ กศ.บป.  551,700   502,839    48,861   91.14 
2. งบ. กศ.นบ.  216,000   210,732    5,268   97.56 
3. งบ บัณฑิตศึกษา  1,475,800   1,274,542    201,158   86.37 

             
รวม  2,243,500   1,988,213    255,287   88.62 

รวมท้ังสิ้น  2,400,000   2,137,835    266,165   89.08 
 
 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๓๐ 

มติสภามหาวิทยาลัย  และการด้าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย 
 

 
 จากการประชุมสภามหาวทิยาลยัมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในรอบปีการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗  
จ านวน  ๑๒ คร้ัง  สภามหาวทิยาลัย ฯ ได้มีมติในเร่ืองต่าง ๆ และได้มีการด าเนนิการสืบเนื่องจากมติดังกล่าว             
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
๑/๒๕๕๗ ๑.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๗๐ คน ประกาศนียบัตร

บัณฑิต ๓ คน และปริญญาบัณฑิต ๒๘๒ คน   
แจ้งผู้อ านวยการส านักงาน
ประสานงานบัณฑิตศึกษา และ
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
ทราบและด าเนินการ  

 

๒.  เห็นชอบแต่งตั้ง ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร เป็น
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ด้าน        
การบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๕๗ เป็นต้นไป และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน จ านวน ๑ ปี ๔ เดือน ๒๘ วัน 

๑.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบส านักงานสภาฯ ด าเนินการ  
๒. น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
ค าสั่งฯ 
๓. เวียนแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

 

๓.  พิจารณารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ มีมติ ดังนี้ 
     ๑) รับทราบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
     ๒) มอบมหาวิทยาลัยฯ น าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไป
พิจารณาด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุง           
การด าเนินงานตามองค์ประกอบที่มีผลการประเมินใน
ระดับดีและระดับพอใช้ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย           
เพ่ือพิจารณาในคราวต่อไป 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาด าเนินการ 
๒. แจ้งผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
ทราบและด าเนินการ 

 

๔. มอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาทบทวนแผนพัฒนา
คุณภาพการศึ กษา  มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี            
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้ครอบคลุมตามประเด็นผล            
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เ พ่ือความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาด าเนินการ 
๒. แจ้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา ทราบ
และด าเนินการ 
 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๓๑ 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
๑/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
 

๕. รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระยะสิ้นปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖) 
ตามท่ีคณะกรรมการติดตามฯ เสนอ และให้มหาวิทยาลัย 
น าข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปวิเคราะห์ 
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบหมายผู้ด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ทราบและด าเนินการ 

 

๖. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – 
กันยายน ๒๕๕๖) 

๑. แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณา
มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและ 
แผน ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและ
แผน ทราบและด าเนินการ 

 

๗. เห็นชอบการศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ณ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่  
๒๒ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย และส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย ทราบและ
ด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย  
ทราบและด าเนินการ 

 

๘. อนุมัตหิลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะครุศาสตร์ 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และคณบดีคณะครุศาสตร์ ทราบ
และด าเนินการ 

 

๙. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะครุศาสตร์ 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และคณบดีคณะครุศาสตร์ ทราบ
และด าเนินการ 

 

๑๐. เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม ตามข้อเสนอแนะของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทราบและ
ด าเนินการ 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๓๒ 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
๑/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
 
 

๑๑. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงิน
คงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและ
แผน ทราบและด าเนินการ 

 

๑๒. เห็นชอบระบบการแจ้งผลการเรียนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามที่มหาวิทยาลัยฯ และ
สภาวิชาการเสนอ ยกเว้นประเด็นที่เป็นข้อสังเกตจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้อธิการบดี  น าประเด็น
ตามข้อสังเกตที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอหารือกับ
สภาวิชาการอีกครั้ง 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ทราบและด าเนินการ 

 

๒/๒๕๕๗ ๑.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๘๖ คน และปริญญาบัณฑิต 
๗๑ คน   
 

แจ้งผู้อ านวยการส านักงาน
ประสานงานบัณฑิตศึกษา และ
ผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษา ทราบและด าเนินการ 

 

๒. อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ๒ โครงการ ดังนี้ 
    ๑.งบประมาณโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โครงการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
รุ่นที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน 
๑,๖๕๔,๙๕๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) 
   ๒. งบประมาณโครงการจัดการศึกษาร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับวิทยาลัยพยาบาล           
บรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ภาคการศึกษาที่               
๒/๒๕๕๖ จ านวน ๑๘๐,๕๖๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อย
หกสิบบาทถ้วน) 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและ
แผน ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วางแผน และพัฒนาและ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและ
แผน ทราบและด าเนินการ 
 

 

๓. มอบมหาวิทยาลัยฯ จัดท าแผนงบประมาณการเงิน 
เพ่ิมเติม เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี ๒๕๕๖ โดยเสนอ
ผ่านคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณา และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
ทราบและด าเนินการ 
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ครั้งที ่ มติ/เรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
๒/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
 
 

๔. พิจารณาร่าง แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     ๑.  เสนอให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาด าเนินการเชิญ
วิทยากร ต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษจากที่ประชุมประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี             
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เพ่ือมาบรรยายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 
ที่สนใจได้รับฟังและน าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ใน          
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อไป 
     ๒. เห็นชอบร่าง แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบ
มหาวิทยาลัยฯ น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในแผนพัฒนาบุคลากรที่
มหาวิทยาลัยเสนอ 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทราบและ
ด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๕. พิจารณาร่าง แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
     ๑.  เห็นชอบร่างแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐   
      ๒.  ให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาการด าเนินการใช้
เทคโนโลยี  เพ่ือการสื่อสาร ส าหรับการจัดการประชุมและ
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ตามรูปแบบที่
กรรมการสภามหาวิทยาลยัเสนอ 

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

 

๖. พิจารณาร่าง แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    ๑.  เห็นชอบร่าง แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้
มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

๑. แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณา
มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการ 
กองนโยบายและแผน และ 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๓๔ 

 

ครั้งที ่ มติ/เรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
๒/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
 
 

    ๒.  มอบประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด าเนินการ
ติดตามผลการด าเนินการตามแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ทั้ง ๔ แผน ได้แก่ 
           ๑)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
           ๒)  แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๐ 
           ๓) แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
            ๔)  แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายงานผลการ
ติดตามต่อสภามหาวิทยาลัยในทุก ๖ เดือน 

ประธานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ ทราบและ
ด าเนินการ 
๒. แจ้งประธานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวางแผน 
และพัฒนาผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๗. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
     ๑.  รศ.ดร.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
     ๒.  ผศ.ธนิดา  ภู่แดง     กรรมการ 
     ๓.  อาจารย์พงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม กรรมการ 
     ๔.  อาจารย์พิธพร  ไทยภูมิ        กรรมการ 
     ๕.  ผศ.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์    กรรมการ                                  
     ๖.  นางรณริน  ผลนิโครธ  กรรมการ 
     ๗.  นายคนึง  สลุงโครพ  กรรมการ 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
มอบหมายรองอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
และส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ด าเนินการ 
๒. ด าเนินการจัดท าค าสั่งสภาฯ 
และน าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม 
๓. เวียนแจ้งค าสั่งสภาฯ ให้คณะ
กรรมสรรหาผู้อ านวยการส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. คณะกรรมสรรหาผู้อ านวยการ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
จัดประชุมเพ่ือด าเนินการก าหนด
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ 
สรรหาฯ 
๕. คณะกรรมการสรรหาฯ
ด าเนินการรับสมัคร/รับการเสนอชื่อ 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๓๕ 

 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมต ิ หมายเหตุ 
๒/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
 

 ๖. จัดแสดงวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม ต่อข้าราชการและ
พนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรีและด าเนินการหยั่งเสียง
คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อ        
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผู้สมควรด ารง
ต าแหน่ง 

 

๘. อนุมัติการจัดการเรียนการสอนเฉพาะบางส่วน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) คณะวิทยาการจัดการ ณ 
หน่วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 
   ๑.  ภาคปกติ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   ๒.  ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ 

๑. แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณา 
มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ทราบและด าเนินการ 

 

๙. เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาค
ปกติ พ.ศ. .... 
 

๑. แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณามอบ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผน
และพัฒนา และส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร 
วางแผนและพัฒนา ทราบและ
ด าเนินการ 
๓. น าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
ระเบียบฯ 

 

๑๐. เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการประชุม 
อบรม สัมมนาและกิจกรรมอ่ืนๆ ของนักศึกษา พ.ศ. .... 

๑. แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณามอบ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผน
และพัฒนา และผู้อ านวยการส านัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์และส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย  
ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร  

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมต ิ หมายเหตุ 
๒/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
 วางแผนและพัฒนา และผู้อ านวยการส านัก

บริหารทรัพยากรมนุษย์ทราบและ
ด าเนินการ 
๓. ส านักงานสภาฯ น าเสนอนายกสภาฯ 
ลงนามระเบียบฯ 

 

๑๑. เห็นชอบปิดหลักสูตร ๓ หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
    ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา              
การพัฒนาสังคม (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) 
    ๒.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) 
๓.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทราบและด าเนินการ 

 

๑๒. เห็นชอบการขอแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๑๓. รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากคณาจารย์ประจ า 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณามอบ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย และส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ด าเนินการ 
๒. ด าเนินการจัดท าค าสั่งฯ และ
น าเสนอนายกสภาฯ ลงนามค าสั่งฯ 

 

๑๔. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงิน
คงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๗ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๗ 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารวางแผน
และพัฒนา และผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๓๗ 

 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมต ิ หมายเหตุ 
๓/๒๕๕๗ ๑. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๕๔ คน และปริญญา

บัณฑิต ๒๓ คน   
แจ้งผู้อ านวยการส านักงาน
ประสานงานบัณฑิตศึกษา และ
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา
ทราบและด าเนินการ  

 

๒. อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการ
แนะแนวและพลศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๗)  
คณะครุศาสตร์ 
 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณามอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี
คณะครุศาสตร์ ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
คณบดีคณะครุศาสตร์ ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๓. อนุมัติขยายเวลาพิจารณาค าร้องทุกข์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ออกไปอีก ๖๐ วัน นับแต่
วันที่ครบก าหนด ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการอุทธรณ์และ      
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รายงาน
ความก้าวหน้าที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ ๖๐ วัน ต่อ        
สภามหาวิทยาลัยทราบ 

แจ้งมติสภาฯ ต่อประธานคณะกรรมการ 
อุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา และ
หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ ทราบ
และด าเนินการ 

 

๔. มอบคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์ สิ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น าประเด็นข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปประกอบการพิจารณา
ทบทวนการน าเงินรายได้ไปลงทุน ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความ
รอบคอบและเหมาะสมในการลงทุน และน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณาแจ้ง
ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สนิ รองอธิการบดีฝา่ยบริหาร 
วางแผนและพฒันา และหัวหนา้กลุ่มงาน
วินัยและนิติการ ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งประธานคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สินฯ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา และ
หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ ทราบ
และด าเนินการ 
๓. คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สินฯ จัดประชุมพิจารณาการจัดท า
สัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เมื่อ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติ
มอบคณะกรรมการศึกษารายละเอียดการ
น าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งศึกษาด าเนินการ 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๓๘ 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมต ิ หมายเหตุ 
๓/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
๕. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการ จ านวน               
๒ โครงการ ดังนี้ 
    ๑. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย (งบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย) 
จ านวน ๑๙,๙๔๐,๘๐๐ บาท (สิบเก้าล้าน   
เก้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนิน
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ เพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม   
   ๒. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย (งบบัณฑิตศึกษา) จ านวน 
๑,๐๔๗,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพัน 
หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนา
อุทยานวิทยาศาสตร์ เพ่ือการรองรับการบริการ
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 

๑. แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณาแจ้งรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา ผู้อ านวยการ        
กองนโยบายและแผน และผู้อ านวยการกองคลัง 
ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและ
พัฒนา ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน และ
ผู้อ านวยการกองคลัง ทราบและด าเนินการ 
๓. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ 
จัดประชุมพิจารณาผลการน าเสนอของบประมาณ
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และโครงการพัฒนา
อุทยานวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ 
ที่ประชุมมีมติ มอบผู้บริหารท าสรุปผลงบประมาณ
ที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด ตั้งแต่ ครม.สัญจร            
งบพิเศษ งบฉุกเฉิน ที่ใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
โดยท ารายละเอียดการใช้งบประมาณ สรุปรายรับ 
– รายจ่าย และผลการด าเนินการ เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ  
และสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 

๖. เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
และขอให้ตรวจสอบว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้
ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ  
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งไว้หรือไม่ เพ่ือถือ
เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 

๑. แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณา 
แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา และ
ส านักงานสภาฯ ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร วางแผนและพัฒนา 
และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ทราบ
ด าเนินการ 
๓. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ           
จัดประชุม เพ่ือพิจารณา 
ผลการน าเสนอร่ าง ระเบียบฯ ว่าด้ วยการจ่ าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๒ 
เมษายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติ การจ่ายค่าตอบแทน
ส าหรับเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ให้จ่าย
ค่าตอบแทนเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ที่เป็น
บุคคลภายนอก  ส่วนบุคคลภายในไม่จ่ายค่าตอบแทน 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๓๙ 

 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมต ิ หมายเหตุ 
๓/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
๗. เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ....ทั้งนี้ขอให้มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการ
จัดท าผังขั้นตอนการปฏิบัติ (Workflow) แนบท้ายข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ ฉบับดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการน าไป
ปฏิบัติ 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณาแจ้ง        
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร วางแผนและ
พัฒนา ผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผน
และพัฒนา ผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทราบและด าเนินการ 
๓. น าเสนอข้อบังคับฯ ต่อนายกสภาฯ  
ลงนาม 
๔. เวียนแจ้งข้อบังคับฯ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

 

๘. เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

๑. แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณามอบ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อ านวยการ
กองบริการการศึกษา และส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
และผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
ทราบและด าเนินการ 
๓. น าเสนอข้อบังคับฯ ต่อนายกสภาฯ        
ลงนาม 
๔. เวียนแจ้งข้อบังคับฯ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

 

๙. อนุมัตเิปลี่ยนแปลงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ทราบและด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๔๐ 

ครั้งที ่ มติ/เรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมต ิ หมายเหตุ 
๓/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
๑๐. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ 
     ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
        จากเดิม นายประชาติ  วัชรบัณฑิต   
        เปลี่ยนเป็น  นางสาวอรนวล  หาญเม่ง 
      ๒.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
          จากเดิม นางสาวพูลสุข  จันทร์เพ็ญ   
         เปลี่ยนเป็น  นางสาวอรุณศรี  สาริพันธ์ 
      ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 
        จากเดิม นายธรณี  เพ็ชรเสนา   
         เปลี่ยนเป็น  นางสาวสุวรนี  ปานเจริญ 
      ๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
        จากเดมิ    ๑)  นางสาวจิตตระการ  เอกกลมกุล 
                 ๒)  นางสาวอรุณศรี  สาริพันธ์ 
        เปลี่ยนเป็น  ๑)  นางวนัทนี  ปานเจริญ 
                       ๒)  นายทวีศักดิ์  ขวัญไตรรงค์ 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทราบและด าเนินการ 

 

๑๑. อนุมัติปิดหลักสูตร จ านวน ๔ หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ดังนี้ 
      ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เชิงคอมพิวเตอร์ 
     ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
     ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
     ๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทราบและด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมต ิ หมายเหตุ 
๓/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
 

๑๒. รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณามอบ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ด าเนินการ 
๒. น าเสนอค าสั่งฯ ต่อนายกสภาฯ          
ลงนาม 
๓. เวียนแจ้งค าสั่งฯ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทราบ 

 

๑๓. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงิน
คงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผน
และพัฒนา และผู้อ านวยการกองคลัง 
ทราบและด าเนินการ 

 

 ๑๔. รับทราบผลการด าเนินการอนุมัติปริญญาบัณฑิต  
โดยการขอมติเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีมติอนุมัติปริญญา
บัณฑิต ให้แกน่ักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
(ค.บ. ๕ ปี) จ านวนทั้งสิ้น ๓๔๑ คน  

๑. แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณาแจ้ง 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะ 
ครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  คณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และผู้อ านวยการกอง
บริการการศึกษา ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และผู้อ านวยการกอง
บริการการศึกษา ทราบและด าเนินการ 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมต ิ หมายเหตุ 
๔/๒๕๕๗ ๑. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๘๐ คน และปริญญา

บัณฑิต ๔๑๑ คน   
แจ้งผู้อ านวยการส านักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษา และผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษาทราบและด าเนินการ 

 

๒. เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยการจา่ยค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณามอบ 
รองอธิการบดฝี่ายบริหาร วางแผนและพฒันา        
รองอธิการบดฝี่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และ
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย ทราบและด าเนนิการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝา่ยบริหาร  
วางแผนและพฒันา และรองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ทราบและด าเนนิการ 

 

๓. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั ดังนี้ 
  ๑.  นางดวงสมร  วรฤทธิ์                      ประธาน 
  ๒.  รองศาสตราจารย์นนัทนา แจ้งสุวรรณ์  กรรมการ 
  ๓.  อาจารย์ชัยพัฒน์  ทรัพย์เที่ยง            กรรมการ 
  ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์  แก้วเงิน กรรมการ 
  ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง    กรรมการ 
  ๖.  อาจารย์ศตพล  มุ่งค้ ากลาง           กรรมการ        
  ๗.  อาจารย์เสนีย์  เจริญสุข               กรรมการ        
  ๘.  นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล                กรรมการ            
  ๙.  รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์  ทุมวิภาต กรรมการ   
  ๑๐. รองศาสตราจารย์ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง  กรรมการ   
  ๑๑. ผูช้่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  สมร่าง  เลขานุการ 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณามอบส านักงาน
สภาฯ ด าเนินการ 
๒. น าเสนอค าสั่งฯ ให้นายกสภาฯ ลงนาม 
๓. เวียนแจ้งค าสั่งฯ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
๔. คณะกรรมการสรรหา ผู้ทรงคุณวุฒิ            
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
 

 

 ๔. เห็นชอบการปรับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีความเป็นเลิศ
ด้านการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ และรับใช้
สังคม” 

๑. แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณามอบ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา 
ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารวางแผนและ
พัฒนา ทราบและด าเนินการ 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมต ิ หมายเหตุ 
๔/๒๕๕๖ 

(ต่อ) 
๕. อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณามอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทราบ
และด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  
และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทราบและด าเนินการ 

 

๖. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรและ
ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)             
คณะครุศาสตร์ 

๑. แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณามอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี
คณะครุศาสตร์ ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
และคณบดีคณะครุศาสตร์ ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๗. อนุมัตกิารขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 
   ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากเดิม นายสุรยุทธ  
ทองค า  เปลี่ยนเป็นนางสาวอรวรรณ  แท่งทอง 
   ๒.  หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๔) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
        จากเดิม  นางสาวจินตนา  ตรีสุวรรณ และ         
นางทันทิวา เหนียวจันทึก เปลีย่นเป็น นายกฤษณะ  ย้อมสี  
และ นางสาวเขมิกา  สงวนพวก 
 

๑. แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณามอบ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ทราบและ
ด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ทราบและ
ด าเนินการ 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๔๔ 

 

 

 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมต ิ หมายเหตุ 
๔/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
   ๓.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๕) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากเดิม    
นางสาวปวีณ์สุดา  พงษ์โอภาส  เปลี่ยนเป็น นายสุรยุทธ  ทองค า 
   ๔.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๕) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จากเดิม            
นางสุนีย์  เลิศชนะชมภู  เปลี่ยนเป็น นางอมรรัตน์  ช้างน้อย 

  

๘. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการกองคลัง ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๙. รับทราบรายงานประจ าปี ๒ ฉบับ ดังนี้ 
   ๑.  รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   ๒.  รายงานประจ าปี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี และขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
รายงานทั้งสองฉบับ หากมีประเด็นข้อซักถามให้น าเสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๕/๒๕๕๗ ๑.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๖๔ คน และปริญญาบัณฑิต  
๓๑๗ คน   

แจ้งผู้อ านวยการส านักงาน
ประสานงานบัณฑิตศึกษา และ
ผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษาทราบและด าเนินการ 

 

๒.  เห็นชอบโครงการเพื่อสอบทานพิเศษ ในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๒ ด้าน ดังนี้ 
     ๑.  การสอบทานพิเศษการด าเนินงานในกิจกรรมด้านการวิจัย 

    ๒.  การสอบทานพิเศษการด าเนินงานในกิจกรรมด้าน 

การพัฒนาบุคลากร 

แจ้งประธานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ทราบ 

 

๓.  พิจารณาแนวทางการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ในปี พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 
     ๑.  มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการดังนี้ 
          ๑.๑  ด าเนินการพิจารณาทบทวนจัดระเบียบวาระ 

๑. แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณา
แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย ทราบและ
ด าเนินการ 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๔๕ 

 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมต ิ หมายเหตุ 
๕/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
การประชุมในสามประเด็นว่า ประเด็นใดควรบรรจุในวาระ
เพ่ือทราบ และประเด็นใดควรบรรจุในวาระเพ่ือพิจารณา 
          ๑.๒ จัดท าข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม ในประเด็นวาระศึกษาพิจารณาเชิง
นโยบาย ที่สภามหาวิทยาลัยได้ พิจารณาเสนอส าหรับ         
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ 
          ๑ . ๓  ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม เ พ่ื อ ป ร ะก อ บ           
การพิจารณาในประเด็นวาระเชิงนโยบาย ที่สภามหาวิทยาลัย
ต้องการด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ 
           โดยน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในครั้งต่อไป 
    ๒.  เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ถึงเดือน
เมษายน ๒๕๕๘) 

๒. แจ้งรองอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ทราบ
และด าเนินการ 

 

๔.  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จากเดิม Ms. Utako Tanaka  
เปลี่ยนเป็นนางชญานุตม์ บุญพระเกศ 
 

๑. แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณามอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ และคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ทราบและด าเนินการ 

 

๕. รับทราบการก าหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจ า
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้ 
    ๑.  นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๓ เริ่มการเรียนการสอน  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗   
         เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๓ เตรียมความพร้อม
เข้าสู่อาเซียน 
     ๒.  นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ – ๕ เริ่มการเรียนการสอน  
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  
         เนื่องจากนักศึกษาจะต้องออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  
      

๑. แจ้งอธิการบดีเพ่ือพิจารณามอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา
ทราบและด าเนินการ 
๒. แจ้งรองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการและผู้อ านวยการกอง
บริการการศึกษาทราบและ
ด าเนินการ 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๔๖ 

 

 

 

 

 
 

ครั้งที ่ มติ/เรื่อง การด้าเนินการสืบเนื่องจากมต ิ หมายเหตุ 
๕/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
    ๓) มอบมหาวิทยาลัยฯ โดยรองอธิการบดี          
ฝ่ายวิชาการ รับประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการ
พิจารณาด าเนินการ ในเรื่องการก าหนดปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 

  

๖. รับทราบปฏิทินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ              
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและ
ขอให้ปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติ 

๑. แจ้งอธิการบดี  
เพ่ือพิจารณาแจ้งประธาน 
คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ทราบ 
๒. แจ้งประธานคณะกรรมการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสง่เสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ทราบ 
๓. แจ้งเลขานุการคณะกรรมการ       
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทราบ 
๔. คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย จัดประชุมครั้งที่ ๒ 
พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่
ได้รับการเสนอชื่อ 
๕. คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ก าหนดจัดประชุม        
ครั้งที่ ๓ พิจารณาเอกสารประวัติ ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๔๗ 

 

ครั้งที ่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
๖/๒๕๕๗ ๑.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๖๙ คน และปริญญา

บัณฑิต ๗๑ คน   
๑.  แจ้งส านักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษา ทราบและด าเนินการ 
๒.  แจ้งกองบริการการศึกษา 
ทราบและด าเนินการ 

 

๒.  เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนคนเดิมที่ขอลาออก 
ดังนี้ 
  ๑.  กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี จากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
      ๑.๑  ผูช้่วยศาสตราจารย์ปรีชา สุขเกษม  
       ๑.๒  ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์  เสนกาศ 
  ๒.  กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
      ๒.๑  อาจารย์จุติรัช อนุกูล  
      ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของ 
ผู้ซึ่งตนแทน 

๑.  แจ้งประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี  รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา 
ทราบ และมอบส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย จัดท าค าสั่งแต่งตั้งฯ 
เพ่ือเสนอนายกสภาฯ ลงนาม 
๒.  แจ้งประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ และรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารวางแผน 
และพัฒนา ทราบ 
๓.  ส านักงานสภาฯ ด าเนินการ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งฯ และน าเสนอ
นายกสภาฯ ลงนามค าสั่งแต่งตั้งฯ 
๔. เวียนแจ้งค าสั่งสภาฯ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ 

 

๓.  เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร งานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และขอให้
ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณาแจ้ง
ประธานคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี และรองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา 
ทราบ และมอบส านักงานสภาฯ 
ประสานงานเพ่ือน าข้อบังคับฯ  
เสนอนายกสภาฯ ลงนาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๔๘ 

 

 
 
 

ครั้งที ่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
๖/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
 ๒. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มงานวินัยและ

นิติการ ในการตรวจสอบความถูกต้องของ
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ  
๓.  แจ้งประธานคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลฯ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา ทราบ 
๔. ด าเนินการจัดท าข้อบังคับฯ  
และน าเสนอนายกสภาฯ ลงนามข้อบังคับฯ 
๕. เวียนแจ้งข้อบังคับฯ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทราบ  

 

๔. เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา  
ของพนั กงานในสถาบัน อุดมศึ กษา สั งกั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และ
ขอให้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

๑.  แจ้งอธิการบดีเพ่ือพิจารณาแจ้งประธาน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา 
ทราบ และมอบส านักงานสภาฯ ประสานงาน
เพ่ือน าข้อบังคับฯ เสนอนายกสภาฯ ลงนาม 
๒.  ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มงานวินัย
และนิติการ ในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ  
๓.  แจ้งประธานคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลฯ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา ทราบ 
๔.  ด าเนินการจัดท าข้อบังคับฯ และน าเสนอ
นายกสภาฯ ลงนามข้อบังคับฯ 
๕.  เวียนแจ้งข้อบังคับฯ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทราบ  

 

๕. การปรับแก้ไขร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
พ.ศ. ....   
   ๑.  ให้มหาวิทยาลัยฯ ปรับแก้ไขร่าง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....              
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 

๑.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณาแจ้ง
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ           
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและ
พัฒนา ทราบ 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๔๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที ่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
๖/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
       ๒. ให้มหาวิทยาลัยฯ ศึกษาพิจารณา
รายละเอียด เงื่อนไข ประเด็นการลาศึกษาต่อ 
และประเด็นการจ้างพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์อย่าง
รอบคอบ ทั้งนี้ ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย
ฉบับเดิมมาประกอบการพิจารณา และน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย 

๒.  แจ้งประธานคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและ
พัฒนา ทราบ 
 

 

๖.  รับทราบการถอนวาระ ร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
เพ่ือน าไปพิจารณาองค์ประกอบเพิ่มเติม 

๑.  แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณาแจ้ง
ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและ
พัฒนา ทราบ 
๒. แจ้งประธานคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา ทราบ 

 

๗.  การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
     ๑. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๗ 

๒. ให้มหาวิทยาลัยฯ รับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไปด าเนินการ 
    ๓. ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ติดตามผล
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะท่ีให้ไว้ต่อ
มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณถัดไป 

๑.  แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณาแจ้ง
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี และรองอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ทราบ 
และด าเนินการ 
๒.  แจ้งมติสภาฯ ต่อประธาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ 
สภามหาวิทยาลัย ทราบและด าเนินการ  
 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๕๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที ่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
๖/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
๘.  รับทราบสรุปภาพรวมการใช้งบประมาณ  
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และขอให้น า
ข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปปรับใช้
ในปีถัดไป 

๑.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
ทราบและด าเนินการ 
๒.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และผู้ช่วย
อธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา ทราบและด าเนินการ 

 

๙.  เห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
จ านวน ๑๔ คน ดังนี้ 
   ๑.  นายจาตุรงค์  เจริญทรัพย์ 
   ๒.  นายเฉลิมชัย  ลิ้มสกุล 
   ๓.  ดร.นุรักษ ์ มโนสุจริตธรรม 
   ๔.  นายธวัชชัย   เศรษฐจนิดา 
   ๕.  พันเอกประสิทธิ์  สุขวงศ์ 
   ๖.  นางพัชนีย์   พิชิตการณ์ 
   ๗.  พลต ารวจตรีมนตรี  ยิ้มแย้ม 
   ๘.  นายรังสรรค์  สละชีพ 
   ๙.  นายลิขิต  สุนทรสุข 
   ๑๐. นายวีรพล  เกิดภู่ 
   ๑๑. นายศิริพจน์  พุกเจริญ 
   ๑๒. ดร.สุเมธ แย้มนุ่น 
   ๑๓. ผศ.สุนทร   ศรีรักษา 
   ๑๔. นางสวุรรณา  การุณ 

๑.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา 
แจ้งประธานคณะกรรมการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ทราบ และมอบ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจัดท า
ประกาศฯ แต่งตั้ง  
๒.  แจ้งประธานคณะกรรมการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ทราบ 
๓.  ด าเนินการจัดท าประกาศฯ แต่งตั้ง 
และน าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม 
๔.  เวียนแจ้งประกาศสภาฯ  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ 

 

๑๐.   มอบมหาวิทยาลัยฯ รับข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาเพ่ิมเติม  
การขอเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชวีวิทยา (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๕)         
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณาแจ้ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทราบและด าเนินการ 
๒.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทราบและด าเนินการ 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๕๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที ่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
๖/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
๑๑.  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) หน่วยจัด
การศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

๑.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณาแจ้ง 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ทราบและ
ด าเนินการ 
๒.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการศูนย์
การศึกษานอกท่ีตั้ง อ.ตาคลี  
จ.นครสวรรค์ 

 

๑๒.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและ
ยอดเงินคงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจ าเดือน เมษายน – 
พฤษภาคม ๒๕๕๗  

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผน
และพัฒนา และผู้อ านวยการกองคลัง 
ทราบและด าเนินการ 

 

๑๓.  รับทราบก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗         
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ในวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา 
๑๕.๐๐ น. 

๑.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย 
๒.  ด าเนินการส ารวจการเข้าร่วมงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของ
กรรมการสภาฯ และรวบรวมข้อมูล 

 

๑๔.  รับทราบการด าเนินการประเมินตนเองของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 

๑.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย ทราบและด าเนินการ  
๒. ส านักงานสภาฯ ด าเนินการส่งแบบ
แบบประเมินตนเองให้กรรมการสภาฯ 
และก าหนดขอรับแบบประเมิน 

 

๗/๒๕๕๗ ๑.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๗๓ คน 
ประกาศนียบัตร ๒ คน และปริญญาบัณฑิต ๑๓๑ คน 

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

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที ่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
๗/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
๒.  เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และขอให้ด าเนินการ
ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณาแจ้ง
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและ
พัฒนา และผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทราบและด าเนินการ 
๒.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผน
และพัฒนา และผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทราบและด าเนินการ 
๓.  แจ้งประธานคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

๓.  เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ า
ขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

๑.  ส านักงานสภาฯ ด าเนินการจัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ และน าเสนอนายก
สภาฯ ลงนามประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
๒.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณาแจ้ง
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและ
พัฒนา และผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทราบ และมอบส านักงาน
สภาฯ จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
๓.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผน
และพัฒนา และผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทราบและด าเนินการ 
๔.  แจ้งประธานคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๕.  เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยฯ           
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที ่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
๗/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
๔.  เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี เรื่อง ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ได้รับเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ 

๑.  ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
และน าเสนอนายกสภาฯ ลงนามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ 
๒.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณาแจ้ง
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ทราบ และมอบส านักงานสภาฯ จัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
๓.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผน
และพัฒนา และผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทราบและด าเนินการ 
๔.  แจ้งประธานคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ทราบ 
๕.  เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยฯ  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

๕.  อนุมัติงบประมาณเงินสะสม จ านวน 
๒,๙๘๙,๑๒๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่น
เก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการ
จ่ายคืนค่าปรับให้กับผู้ประกอบการก่อสร้าง 
๓ บริษัท ดังนี้ 
    ๑. บริษัท ม่านฟ้าหลวง จ ากัด คืนค่าปรับ 
จ านวน ๒๘ วัน รวมเป็นเงิน ๕๔๐,๑๒๐ บาท 
(ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
    ๒. บริษัท แนบ๊อบ ออโตเมชั่น จ ากัด คืน
ค่าปรับ จ านวน ๑๕๐ วัน รวมเป็นเงิน 
๑,๙๔๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ด
พันบาทถ้วน) 
   ๓. บริษัท หนองแคทรัพย์ทวี จ ากัด คืน
ค่าปรับ จ านวน ๑๐๔ วัน รวมเป็นเงิน 
๕๐๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองพันบาทถ้วน) 

๑.  แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณาแจ้งประธาน
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา ผู้อ านวย 
กองนโยบายและแผน และผู้อ านวยการ 
กองคลัง ทราบและด าเนินการ 
๒.  แจ้งผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
และผู้อ านวยการกองคลัง ทราบและ
ด าเนินการ 
๓.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วางแผน
และพัฒนา ทราบและด าเนินการ 
๔.  แจ้งประธานคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรีทราบ 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๕๔ 

 

 
 
 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
๗/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
๖.  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 
   ๑.  นายนุรักษ์   มโนสุจริตธรรม  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายรังสรรค์  สละชีพ          รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายธวัชชัย   เศรษฐจนิดา    รองประธานกรรมการ 
   ๔.  นายจาตุรงค์  เจริญทรัพย์   กรรมการ 
   ๕.  นายเฉลิมชัย  ลิ้มสกุล          กรรมการ 
   ๖.  พันเอกประสิทธิ์  สุขวงศ์   กรรมการ 
   ๗.  นางพัชนีย์   พิชิตการณ์        กรรมการ 
   ๘.  พลต ารวจตรีมนตรี  ยิ้มแย้ม   กรรมการ 
   ๙.  นายลิขิต  สุนทรสุข    กรรมการ 
   ๑๐. นายวีรพล  เกิดภู่    กรรมการ 
   ๑๑. นายศิริพจน์  พุกเจริญ         กรรมการ 
   ๑๒. นายสุเมธ   แย้มนุ่น    กรรมการ 
   ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนุทร  ศรีรักษา กรรมการ 
   ๑๔. นางสวุรรณา  การุญ   กรรมการ 
   ๑๕. ประธานสภานักศึกษา   กรรมการ 
   ๑๖. นายกองค์การนักศึกษา   กรรมการ 
   ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  สมร่าง เลขานุการ 

๑.  ส านักงานสภาฯ ด าเนินการ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง และน าเสนอ
นายกสภาฯ ลงนามค าสั่งแต่งตั้ง 
๒.  แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณา
แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และมอบส านักงาน
สภาฯ ด าเนินการจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้ง 

 

๗.  เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

๑.  ด าเนินการจัดท าระเบียบฯ 
และน าเสนอนายกสภาฯ  
ลงนามระเบียบฯ 
๒.  แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณา
แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทราบ
ด าเนินการ และมอบส านักงาน
สภาฯ จัดท าระเบียบฯ 
๓.  แจ้งรองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา 
และผู้อ านวยการส านักบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ ทราบและ
ด าเนินการ 
๔.  เวียนแจ้งระเบียบฯ  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๕๕ 

 

 
 
 
 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
๗/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
๘.  อนุมัติหลักสูตรครุศาสตร-บัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี)  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๕ สาขาวิชา ดังนี้ 
  ๑.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
  ๒.  สาขาวิชาพลศึกษา  คณะครุศาสตร์  
  ๓.  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
  ๔.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๕. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการคณบดีคณะครุศาสตร์ 
คณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณบดีคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทราบและ
ด าเนินการ 
๒. แจ้งอธิการบดีเพ่ือพิจารณา
แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณบดีคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทราบและด าเนินการ 

 

๙.  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงจ านวนชั่วโมงบรรยาย  
ปฏิบัติ และค้นคว้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

๑.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทราบและด าเนินการ 
๒.  แจ้งอธิการบดีเพ่ือพิจารณา
แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๑๐.  อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดังนี้ 
   จากเดิม นายพีระพงษ์  เคหัง  เปลี่ยนเป็น นางสาว           
กัลย์สุดา  ดวงศรีแก้ว 

๑.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทราบและด าเนินการ  
๒. แจ้งอธิการบดีเพ่ือพิจารณา
แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทราบและ
ด าเนินการ  

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๕๖ 

 
 
 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
๗/๒๕๕๗ 

(ต่อ) 
๑๑.  รับทราบการครบวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๑. แจ้งรองอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ทราบและด าเนินการ   
๒.  แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณา 
แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย ทราบและ
ด าเนินการ 

 

๑๒.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงิน
คงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการกองคลัง ทราบ
และด าเนินการ 

 

๑๓.  รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๑. แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณา
แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย ทราบและ
ด าเนินการ  
๒.  แจ้งรองอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
ทราบและด าเนินการ  

 

๘/๒๕๕๗ 1.  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
     ๑.1  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 55 คน และปริญญา
บัณฑิต 21 คน 
    1.2  มอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาด าเนินการตรวจสอบ
สาเหตุประเด็นการขาดการติดต่อของนักศึกษาในหลักสูตร
ต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑.  แจ้งส านักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษา ทราบและ
ด าเนินการ 
๒.  แจ้งกองบริการการศึกษา  
ทราบและด าเนินการ 
3.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ทราบและด าเนินการ 

 

2.  เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ่ายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗) พ.ศ. ..... 

1. แจ้งอธิการบดีเพ่ือพิจารณา
แจ้งประธานคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ   
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา คณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษา ทราบและด าเนินการ 
2. แจ้งประธานคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ   
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๕๗ 

 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
8/2557 

(ต่อ) 
 วางแผนและพัฒนา คณบดีคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
ผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษา ทราบและด าเนินการ 

 

3.  รับทราบการถอนวาระ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

1.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
แจ้งประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ ทราบและ
แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทราบและ
ด าเนินการ 
2.  แจ้งประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ ทราบและ
แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทราบและ
ด าเนินการ 

 

4.  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนี้ 
  ๑.  รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ์       ประธาน 
  ๒.  ศาสตราจารย์ประดิษฐ์  พงศ์ทองค า        กรรมการ 
  ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงใจ  เจียรวิชญกุล   กรรมการ 
  ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส       กรรมการ 
  ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวฒัน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  กรรมการ 
  ๖.  อาจารย์พงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม        กรรมการ 
  ๗.  อาจารย์จุติรัช  อนุกูล         กรรมการ 

1.  แจ้งอธิการบดีเพ่ือพิจารณา
มอบส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
จัดท าค าสั่งฯ 
2.  ส านักงานสภาฯ จัดประชุม
คณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
3.  คณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ออกประกาศ เรื่อง การสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
4. ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์
และข้าราชการประจ าเสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รับเสนอชื่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พร้อมเอกสารประวัติ 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
8/2557 

(ต่อ) 
 ด าเนินการรวบรวมเอกสารจาก 

ผู้ถูกเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ตรวจสอบเอกสารเพ่ือเตรียมการ
ประชุม 
6. ประชุมคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่มี 
ผู้เสนอ 
7. น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 

5.  พิจารณาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี
การศึกษา ๒๕๕๓ และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    5.1  เห็นชอบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ตามที่ก าหนดไว้เมื่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังนี้ 
      “บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นบัณฑิต มรท. 
          ม (มืออาชีพ) หมายความว่า มีความรู้และน าความรู้ไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
        ร (รับผิดชอบ) หมายความว่า  มีความรับผิดชอบ 
        ท (ทันสมัย)    หมายความว่า  มีความรู้ที่ทันสมัย  
ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยปฏิบัติงาน” 
    5.2  เห็นชอบเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้“มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และ
พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล” 

1. แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณา
แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา ทราบและด าเนินการ 
๒.  แจ้งผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
ทราบและด าเนินการ 

 

6.  อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และขอให้ด าเนินการ
ปรับแก้ไขบทน าตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1.  แจ้งอธิการบดีเพ่ือพิจารณา
แจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและ
แผน ทราบและด าเนินการ 
2.  แจ้งรองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา 
และผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน ทราบและด าเนินการ 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
8/2557 

(ต่อ) 
7.  เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเสนอชื่อบุคคล 
เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
จ านวน ๒ คน ดังนี้ 
      ๑. นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
      ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สรายุทธ  เสงี่ยม อาจารย์
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 

 

8.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงิน
คงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการกองคลังทราบ 

 

9/2557 1.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๘๘ คน และปริญญา
บัณฑิต ๒๔๖ คน 

1.  แจ้งส านักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษา ทราบและด าเนินการ 
2.  แจ้งกองบริการการศึกษา 
ทราบและด าเนินการ 

 

2.  เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ที่มิใช่ผู้บริหาร ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการหรือ
พนักงานสายวิชาการ ดังนี้ 
    ๑.  อาจารย์ศตพล มุ่งค้ ากลาง 
    ๒.  อาจารย์อภิชาติ  อาวจ าปา 
    ทั้งนี้ ให้มีวาระเท่ากับกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชุดเดิม เป็นระยะเวลา ๑ ปี ๖ 
เดือน 

1.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
แจ้งประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารวางแผนและพัฒนา 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทราบ และมอบ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจัดท า
ค าสั่งฯ 
2. แจ้งประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารวางแผนและพัฒนา 
และผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทราบ 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๖๐ 

 
 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
9/2557 

(ต่อ) 
3.  พิจารณาสีครุยวิทยฐานะ ประจ าหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๗ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และขอเพ่ิมเติม 
ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา ในสาขาวิชา อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๓    
    3.1  เห็นชอบการก าหนดปริญญาในสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศาสตร์ และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
     สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ  
     (ก)  เอก เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  
ใช้อักษรย่อ“อส.ด.” 
     และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
     (ข)  โท  เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  
ใช้อักษรย่อ “อส.ม.” 
     (ค)  ตรี  เรียกว่า  “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต”  
ใช้อักษรย่อ “อส.บ.”            
     3.2  ให้พิจารณาทบทวนการก าหนดสีประจ าสาขาวิชา 
ที่สื่อความหมายทางด้านอุตสาหกรรมศาสตร์และสีที่เป็น
มาตรฐานสากลของสาขาวิ ช า อุตสาหกรรมศาสตร์               
ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอ
อธิการบดีพิจารณาตามความเหมาะสม 

1.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา
แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทราบและ
ด าเนินการ 
2.  แจ้งรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ และคณบดี 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ทราบและด าเนินการ 

 

4.  พิจารณาการขอปรับลดวงเงิน งบประมาณรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
    4.1 อนุมัติการขอปรับลดวงเงินงบประมาณรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 45,815,600 บาท  
(สี่สิบห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
    4.2  มอบมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์
แผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเชิงนโยบาย 

1.  แจ้งอธิการบดีเพ่ือพิจารณา
แจ้ง ประธานคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและ
แผน ทราบและด าเนินการ 
2.  แจ้งประธานคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
และแผน ทราบและด าเนินการ 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๖๑ 

 
 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
9/2557 

(ต่อ) 
5.  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
     1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
      จากเดิม      1. นางศิริพันธ์  โรจนุตมะ  
                      2. Mr. James Timothy Bland 
      เปลี่ยนเป็น   1.  นางสาธิตา  สังข์พงษ์  
                       2.  นางสาวพิจิตรา  พาณิชย์กุล 
                       3.  นางสาวศศิลักษณ์  รอดโพธิ์ทอง 
และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 คน คือ 
                       1. นางศิรพัินธ์  โรจนุตมะ   
เปลี่ยนเป็น  นางสาวพิมพ์ชนา  พาณิชย์กุล 
                      2. Mr. James Timothy Bland  เปลี่ยนเป็น  
Mr. Pierre Bruneau 
    2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
       จากเดิม    1.  นายปรชีา  สุขเกษม         
                     2.  นางสาววิภาศิริ  แจ้งแสงทอง       
                     3.  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร   
      เปลี่ยนเป็น  1.  นางสาวพิมพ์ระวี  เรืองวัฒกี 
                      2.  นางศิรพิร  วงษ์ขันธ์ 
                      3.  Mr. Patrick  Duclou 
และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 คน คือ 
                      1.  นายปรชีา  สุขเกษม เปลี่ยนเป็น  
นางสาวพิมพ์ระวี  เรืองวัฒกี 
                      2. นางสาววิภาศิริ  แจ้งแสงทอง เปลี่ยนเป็น  
นางศิริพร  วงษ์ขันธ์ 
                      3.  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร เปลี่ยนเปน็  
Mr. James Pridmore 
     3.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
      จากเดิม   1.  นางสาวกันยา  กองสูงเนิน  
  2.  นางศิริพร  วงษ์ขันธ์   
  3.  นางสาวรัชดา  พงศ์ไพรรัตน์  
  4.  นายเกรียงไกร  ใยคง   
  5.  นายสมชาย  วัชรปัญญาวงศ์ 

1.  แจ้งอธิการบดีเพ่ือพิจารณา
แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ทราบและ
ด าเนินการ 
2.  แจ้งรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ และคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ทราบและด าเนินการ 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๖๒ 

 
 
 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
9/2557 

(ต่อ) 
     เปลี่ยนเป็น  1.  นางสาวเบญจพร  นวลประเสริฐ 
  2.  นางรุ่งทิวา  เกตุมาก 
  3.  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
     และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน คือ 
                      1.  นางสาวกันยา  กองสูงเนิน   เปลี่ยนเป็น  
นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ 
   2.  นางศิริพร  วงษ์ขันธ์  เปลี่ยนเป็น   
นางรุ่งทิวา  เกตุมาก 
  3.  นางสาวรัชดา  พงศ์ไพรรัตน์ เปลี่ยนเป็น  
นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
  4.  นายเกรียงไกร  ใยคง  เปลี่ยนเป็น   
นางสาววิภาศิริ  แจ้งแสงทอง 
  5.  นายสมชาย  วัชรปัญญาวงศ์ เปลี่ยนเป็น  
นายพงษ์เทพ  ไทยฉาย 
      4.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
        จากเดิม      นางสาวพิมพ์ระวี  เรืองวัฒกี   
        เปลี่ยนเป็น  นายอภิชาติ  เกิดทวี 

  

6.  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ดังนี้ 
       ๑.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
            จากเดิม     นางสาวอมรรัตน์  จี้เพ็ชร 
            เปลี่ยนเป็น นางสาวนวลชื่น  ธานีพูน 
       ๒.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
            จากเดิม     นางสาววิไลรัตน์  สุจริต 
             เปลี่ยนเป็น  นายสรายุทธ์  พานเทียน 
       ๓.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
           จากเดิม      นางสาวสุภาพ  นนทะสันต์   
             เปลี่ยนเป็น    นางสาวเพ็ญศิริ  คงสิทธิ์ 

1.  แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณา 
แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทราบและ
ด าเนินการ 
2.  แจ้งรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ และคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทราบและด าเนินการ  
 

 

7.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗ 
ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
วางแผนและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการกองคลังทราบ 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๖๓ 

 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
10/2557 1.  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญา

บัณฑิต 
   1.1  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๖๒ คน และ
ปริญญาบัณฑิต ๓๔ คน 
   1.2  มอบมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดท านโยบาย
การรับนักศึกษาและการรักษาสถานภาพการส าเร็จ
การศึกษาตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1. แจ้งส านักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษา ทราบและด าเนินการ 
2.  แจ้งกองบริการการศึกษา ทราบ
และด าเนินการ 
3. แจ้งอธิการบดีเพ่ือพิจารณา 
ด าเนินการ  

 

2.  เห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์อรุณี  เจริญทรัพย์  
เป็นรองอธิการบดี และมอบอธิการบดีรับข้อสังเกต 
ไปพิจารณา 

1.  แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณามอบ
ส านักงานสภาฯจัดท าค าสั่งฯ และ
เสนอนายกสภาฯ ลงนาม 
2.  ส านักงานสภาฯ จัดท าค าสั่งฯ  
และน าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม 
3.  เวียนแจ้งค าสั่งฯ ให้ส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทราบ 

 

3.  อนุมัติในหลักการแผนปฏิบัติการ (Action plan) และ
กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาปรับรายละเอียดงบประมาณ ตามข้อสังเกต
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1.  แจ้งอธิการบดีเพ่ือพิจารณา 
แจ้งประธานคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา  
และผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
ทราบและด าเนินการ 
2.  แจ้งประธานคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการ
นักศึกษา และผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน ทราบและด าเนินการ  

 

4.  รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
และมอบมหาวิทยาลัยฯ รับข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณา 

1.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณาแจ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา ทราบและด าเนินการ 
2.  แจ้งมติสภาฯ ต่อผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ทราบ
และด าเนินการ 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๖๔ 

 
 
 
 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่อง
จากมติ 

หมายเหตุ 

10/2557 5.  อนุมัติการขอเปิดการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ หน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง ที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว 
 

1.  แจ้งอธิการบดี  
เพ่ือพิจารณาแจ้งรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการหน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้งฯ  
อ.เดิมบางนางบวช  
จ.สุพรรณบุรี และคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ 
ทราบและด าเนินการ 
2.  แจ้งรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
หน่วยจัดการศึกษานอก
ที่ตั้งฯ อ.เดิมบางนางบวช 
จ.สุพรรณบุรี และคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ 
ทราบและด าเนินการ 

 

6.  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     1.  นางดวงสมร  วรฤทธิ์           กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ        ประธาน               
     2.  รศ.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์      อธิการบดี                                กรรมการ                         
     3.  ผศ.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์   ประธานสภาคณาจารย์ฯ               กรรมการ                                                                             
     4.  ผศ.ธนิดา  ภู่แดง  กรรมการสภาฯ จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร     กรรมการ 
     5.  ผศ.ฐาปกรณ์  แก้วเงิน กรรมการสภาฯ จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร   กรรมการ 
     6.  อาจารย์ศตพล  มุ่งค้ ากลาง  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า   กรรมการ       
     7.  อาจารย์เสนีย์  เจริญสุข กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า    กรรมการ     
     8.  นายขจร  จิตสุขุมมงคล  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ           
     9.  นายวิชัย  ศรีขวัญ         กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
     10. ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
     11.  ผศ.เพียงใจ  เจียรวิชญกุล     รองอธิการบดี                         เลขานุการ 

1. แจ้งอธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาแจ้งส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย จัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งฯ และเสนอ
นายกสภาฯ ลงนาม 
2. ส านักงานสภาฯ 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งฯ  
และเสนอนายกสภาฯ  
ลงนาม 

 

7.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจ าเดือน 
กันยายน ๒๕๕๗ 

1. แจ้งรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและกิจการ
นักศึกษา ทราบและ
ด าเนินการ 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
11/2557 1.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 75 คน  

และปริญญาบัณฑิต ๓๔7 คน 
1. แจ้งส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
ทราบและด าเนินการ 
2.  แจ้งกองบริการการศึกษาทราบและ
ด าเนินการ 

 

2.  เห็นชอบก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหาร
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่ง
อธิการบดี และคณบดี ดังนี้ 
    1. ต าแหน่งอธิการบดี  จ านวน 100,000  บาท 
    2. ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  จ านวน  60,000  บาท 
    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
  

1.  แจ้งอธิการบดีเพ่ือพิจารณาแจ้งประธาน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ทราบและด าเนินการ และมอบส านักงาน
สภาฯ จัดท าประกาศและเสนอนายกสภาฯ 
ลงนาม 
2. แจ้งผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ทราบ 
3.  แจ้งประธานคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลฯ ทราบ 
4.  ส านักงานสภาฯ จัดท าประกาศฯ และ
เสนอนายกสภาฯ ลงนาม 
5. ส านักงานสภาฯ เวียนแจ้งประกาศฯ ให้
ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ทราบ 

 

3.  รับทราบรายงานการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2557 

1.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณาแจ้ง  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการ
นักศึกษา และผู้อ านวยการกองนโยบายและ
แผน ทราบและด าเนินการ 
2.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
กิจการนักศึกษา และผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน ทราบและด าเนินการ 

 

4.  เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2558 

1.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ
กิจการนักศึกษา ทราบและด าเนินการ 
2.  แจ้งผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
ทราบและด าเนินการ 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๖๖ 

 

 
 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
11/2557 

(ต่อ) 
5.  เห็นชอบทบทวนประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2557 – 2560) 
และมอบมหาวิทยาลัยฯ ทบทวนนโยบายตามประเด็น
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณาแจ้ง
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการ
นักศึกษา ทราบและด าเนินการ 
2.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
และกิจการนักศึกษา ทราบและ
ด าเนินการ 

 

6.  เห็นชอบร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2558 และมอบ
มหาวิทยาลัยฯ รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ. 2558 

1.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณาแจ้ง 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย ทราบและด าเนินการ 
2.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย ทราบและด าเนินการ 

 

7.  พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 สาขาวิชา            
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   1.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดังนี้ 
      1.1  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จากเดิม นางสาวราณี ถนอมปัญญารักษ์  เปลี่ยนเป็น 
นายอภิชาติ  อาวจ าปา 
      1.2  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 คน 
ได้แก่ 
       1) นางสาวราณี  ถนอมปัญญารักษ์   เปลี่ยนเป็น  
นายอภิชาติ  อาวจ าปา 
       2) นายอภิชาติ  อาวจ าปาเปลี่ยนเป็น นางอรวรรณ 
ด่านวราวิจิตร 
   2.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จากเดิม นายพิธพร  ไทยภูมิ เปลี่ยนเป็น 
นางสาวจุฑามาศ พรรณสมัย 

1.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา 
แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทราบและด าเนินการ 
2.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และและคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ทราบและ
ด าเนินการ 

 

8.  รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงิน
คงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕8 ประจ าเดือน ตุลาคม 2557 

แจ้งมติสภาฯ ต่อรองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 
และผู้อ านวยการกองคลัง ทราบ 
และด าเนินการ 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๖๗ 

 

ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
12/2557 1.  อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 74 คน ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 48 คน  และปริญญาบัณฑิต 58 คน 
 

1. แจ้งส านักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษา ทราบและด าเนินการ 
2.  แจ้งกองบริการการศึกษาทราบ
และด าเนินการ 

 

2.  พิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี พ.ศ. 2559 – 2563 
    1.  เห็นชอบหลักการ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559 - 2563 ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้ได้
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาสู่ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์
สู่ชุมชน ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เพ่ิมขีดความสามารถด้านบริการวิชาการ             
สู่ชุมชน/ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิภาคอาเซียน/สากล  
      ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับการบริหารจัดการ ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล และสุขภาวะของบุคลากรควบคู่กับ
ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน 
      และขอให้น าข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปปรับแก้ไข เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี พ.ศ. 2559 – 2563 ครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อน
น า เสนอส า นั ก งบประมาณ  และร าย ง านต่ อ สภ า
มหาวิทยาลัยทราบ 
      2. การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2554 – 2558 หากมหาวิทยาลัยฯ 
ยังมิได้ด าเนินการประเมินผล ขอให้ด าเนินการ ทั้งนี้ เพ่ือ
น าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

1. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา 
แจ้งประธานคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี รองอธิการบดี        
ฝ่ายวางแผนและวิจัย และ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
ทราบและด าเนินการ 
2.  แจ้งประธานคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
และผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
ทราบและด าเนินการ 
 

 

3.  เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงิน ในการไปศึกษาดูงาน 
ของนักศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) พ.ศ. .... 
 

1.  ส านักงานสภาฯ จัดท าระเบียบฯ 
และน าเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
ระเบียบฯ 
2.  แจ้งมติสภาฯ ต่ออธิการบดี 
เพ่ือพิจารณาแจ้งประธาน 
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ครั้งที่ มติ/เรื่อง การด าเนินการสืบเนื่องจากมติ หมายเหตุ 
12/2557 

(ต่อ) 
 2.  แจ้งมติสภาฯ ต่ออธิการบดี 

เพ่ือพิจารณาแจ้งประธาน
คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ
กิจการนักศึกษา ทราบและด าเนินการ 
3.  เวียนแจ้งระเบียบฯ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

 

4.  อนุมัติขยายแผนการรับนักศึกษา ปี พ.ศ. 2557 
– 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) จ านวน 9 สาขาวิชา ดังนี้ 
   1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ขยายแผนการรับ
นักศึกษา จาก 40 คน เป็น 60 คน 
   2.  สาขาวิชาพลศึกษา  ขยายแผนการรับนักศึกษา 
จาก 40 คน เป็น 60 คน 
   3.  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ขยายแผนการรับ
นักศึกษา จาก 40 คน เป็น 60 คน 
   4.  สาขาวิชาภาษาไทย   ขยายแผนการรับ
นักศึกษา จาก 40 คน เป็น 60 คน 
   5.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขยายแผนการรับ
นักศึกษา จาก 40 คน เป็น 60 คน 
   6.  สาขาวิชาสังคมศึกษา  ขยายแผนการรับ
นักศึกษา จาก 40 คน เป็น 60 คน 
   7.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ขยายแผนการรับ
นักศึกษา จาก 40 คน เป็น 60 คน 
   8.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ขยายแผนการรับ
นักศึกษา จาก 40 คน เป็น 60 คน 
   9.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ขยายแผนการรับ
นักศึกษา จาก 50 คน เป็น 60 คน 

1.  แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณาแจ้ง 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะ 
ครุศาสตร์ และผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษา ทราบและด าเนินการ 
2. แจ้งอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี
คณะครุศาสตร์ และผู้อ านวยการกอง
บริการการศึกษา ทราบและด าเนินการ  

 

5.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญา
ตรี 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ. 2548 ที่ปรับปรุงหลักสูตร 
พ.ศ. 2553) จ านวน 5 สาขาวิชา (ครั้งที่ 2) ดังนี้ 
     1.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
     2.  สาขาวิชาพลศึกษา    คณะครุศาสตร์ 
     3.  สาขาวิชาสังคมศึกษา                           
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.  แจ้งอธิการบดี เพ่ือพิจารณาแจ้งรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะ          
ครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทราบและ
ด าเนินการ 
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  4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยี 
                                         สารสนเทศ  
  5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์         คณะวิทยาศาสตร์ 
                                         และเทคโนโลย ี

2.  แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทราบและด าเนินการ 

 

6.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจ า
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ จากเดิม นางสาววิไลวรรณ 
ฉ่ าพิรุณ เปลี่ยนเป็นนางบุณยานุช  เฉวียงหงส์ 

1. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณาแจ้ง 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี
คณะครุศาสตร์ ทราบและด าเนินการ 
2.  แจ้งมติสภาฯ ต่อรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ และคณบดีคณะครุศาสตร์ 
ทราบและด าเนินการ 

 

7.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร           
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของหน่วยจัดการศึกษา
นอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 
    1.  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 3 คน ได้แก่ 
 จากเดิม      1.  นายณพลพงศ์  พันธ์ฤกษ์ 
                 2.  นางสาวอังคณา  อุดมพันธ์ 
        3.  นายประวิทย์  ศรีศักดา 
  เปลี่ยนเป็น  1.  นายเกษ  รถกล 
        2.  นายนิติภัทร  พูลเพิ่ม 
        3.  นายนราวธุ  ข าประสิทธิ์ 
     2.  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน  
4 คน ได้แก่ 
จากเดิม        1.  นายณพลพงศ์  พันธ์ฤกษ์ 
                  2.  นายประวิทย์  ศรีศักดา 
        3.  นางนาฎยา  นชุนารถ 
                  4.  นายชัยรัจน์  มาตยานุมัตย์ 
  เปลี่ยนเป็น  1.  นายเกษ  รถกล 
                 2.  นายนิติภัทร  พูลเพิ่ม  
                 3.  นายนราวธุ  ข าประสิทธิ์  
                 4.  นางสาวเกศรินทร์  อุ่นเสนีย์ 

1. แจ้งอธิการบดี เพื่อพิจารณา 
แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยเลขานุการหน่วยจัดการศึกษานอก
ที่ตั้งฯ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทราบและด าเนินการ 
2. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยเลขานุการหน่วยจัดการศึกษา 
นอกที่ตั้งฯ อ.เดิมบางนางบวช  
จ.สุพรรณบุรี และคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ทราบและด าเนินการ 
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8. รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงิน
คงเหลืองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕8 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2557 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
กิจการนักศึกษา และผู้อ านวยการกอง
คลัง ทราบและด าเนินการ 
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การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่สภามหาวทิยาลัย 
ตามมาตราที่ ๑๘  แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

 
 
 
 
 

มาตรา ๑๘(๑) ก าหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย           
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 
๑ เห็นชอบระบบการแจ้งผลการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ตามที่มหาวิทยาลัยฯ และสภาวิชาการเสนอ 
ยกเว้นประเด็นที่เป็นข้อสังเกตจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และให้อธิการบดี  น าประเด็นตามข้อสังเกตที่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเสนอหารือกับสภาวิชาการอีกครั้ง 

๑/๒๕๕๗  

๒ พิจารณาร่าง แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     ๑.  เสนอให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาด าเนินการเชิญวิทยากร
ต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษจากที่ประชุมประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือมาบรรยายให้กับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่สนใจ ได้รับฟังและน าความรู้ที่
ได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อไป 
     ๒. เห็นชอบร่าง แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบมหาวิทยาลัยฯ  
น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
ปรับใช้ในแผนพัฒนาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

๒/๒๕๕๗  

๓ พิจารณาร่าง แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ             
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
     ๑.  เห็นชอบร่างแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐   
      ๒.  ให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาการด าเนินการใช้เทคโนโลยี       
เพ่ือการสื่อสาร ส าหรับการจัดการประชุมและการจัดการเรียน        
การสอนของมหาวิทยาลัยฯ ตามรูปแบบที่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเสนอ 

๒/๒๕๕๗  

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๗๒ 

 

มาตรา ๑๘(๑) ต่อ 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

๔ พิจารณาร่าง แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    ๑.  เห็นชอบร่าง แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้มหาวิทยาลยัฯ 
ด าเนินการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ตามข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
   ๒.  มอบประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด าเนินการติดตามผลการ
ด าเนินการตามแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้ง ๔ แผน 
ได้แก่ 
         ๑)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
         ๒)  แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี          
พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๐ 
         ๓)  แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๐  
           ๔)  แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
       และรายงานผลการติดตามต่อสภามหาวิทยาลัยในทุก ๖ เดอืน 

๒/๒๕๕๗  

๕ มอบคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี น าประเด็นข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ไปประกอบการพิจารณาทบทวนการน าเงินรายได้ไปลงทุน ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดความรอบคอบและเหมาะสมในการลงทุน และน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

๓/๒๕๕๗  

๖ อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และขอให้ด าเนินการปรับแก้ไข 
บทน าตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

8/2557  

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๗๓ 

 

มาตรา ๑๘(๑) ต่อ 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

๗     ๑.  อนุมัติการขอปรับลดวงเงินงบประมาณรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 จ านวน 45,815,600 บาท (สี่สิบห้าล้าน
แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
    2.  มอบมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์แผนการรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเชิงนโยบาย 

9/2557  

๘ เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 

11/2557  

๙ พิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. 2559 – 2563 
    1. เห็นชอบหลักการ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2559 – 2563 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/สากล 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่ชุมชน 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เพ่ิมขีดความสามารถด้านบริการวิชาการ 
สู่ชุมชน/ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิภาคอาเซียน/สากล  
      ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับการบริหารจัดการ ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล และสุขภาวะของบุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์ใน
การด า เนินงานและขอให้น าข้อสั ง เกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ไปปรับแก้ไข เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559 – 2563 ครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อน
น าเสนอส านักงบประมาณ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ 
      2. การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี พ.ศ. 2554 – 2558 หากมหาวิทยาลัยฯ ยังมิได้
ด าเนินการประเมินผล ขอให้ด าเนินการ ทั้งนี้ เพ่ือน าไปใช้เป็น
ข้ อ มู ล ส า ห รั บ ก า ร จั ดท า แ ผน ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ระจ า ปี                   
ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

12/2557  

 
 
 
 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๗๔ 

 
 
 
 
 

 

 

มาตรา ๑๘(๒) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการ
ใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับส้าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น 
เป็นเรื่องๆ ก็ได้ 
ล้าดับ เรื่องท่ีด้าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

๑ ให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี          
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ 
พ.ศ. .... 

๒/๒๕๕๗  

๒ ให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี         
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการประชุม 
อบรม สัมมนาและกิจกรรมอ่ืนๆ ของนักศึกษา พ.ศ. .... 

๒/๒๕๕๗  

๓ ให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี         
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และขอให้
ตรวจสอบว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับ
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะกรรมการชุดอื่นๆ            
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งไว้หรือไม่ เพ่ือถือเป็นแนวปฏิบัติ
เดียวกัน 

๓/๒๕๕๗  

๔ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ....ทั้งนี้ขอให้มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการ
จัดท าผังขั้นตอนการปฏิบัติ (Workflow) แนบท้ายข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ ฉบับดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการน าไป
ปฏิบัติ 

๓/๒๕๕๗  

๕ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

๓/๒๕๕๗  

๖ เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

๔/๒๕๕๗  



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๗๕ 

 

 

มาตรา ๑๘(๒) ต่อ 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

๗ ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
ว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร งานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี พ.ศ. .... และขอให้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๖/๒๕๕๗  

๘ ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และขอให้ด าเนินการ
ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๖/๒๕๕๗  

๙     ๑. ให้มหาวิทยาลัยฯ ปรับแก้ไขร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ๒. ให้มหาวิทยาลัยฯ ศึกษาพิจารณารายละเอียด เงื่อนไข 
ประเด็นการลาศึกษาต่อ และ ประเด็นการจ้างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ 
ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยพนักงาน
มหาวิทยาลัยฉบับเดิมมาประกอบการพิจารณา และน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย 

๖/๒๕๕๗  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๗๖ 

 

มาตรา ๑๘(๓) ก้ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ
การติดตามประเมินผลการด้าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ล้าดับ เรื่องท่ีด้าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

๑ พิจารณารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีมติ ดังนี้ 
     ๑) รับทราบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
     ๒) มอบมหาวิทยาลัยฯ น าข้อสั งเกต ข้อเสนอแนะจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปพิจารณาด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่มีผล
การประเมินในระดับดีและระดับพอใช้ และน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาในคราวต่อไป 

๑/๒๕๕๗  

๒ มอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้ครอบคลุม
ตามประเด็นผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพ่ือความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

๑/๒๕๕๗  

๓ เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖) 

๑/๒๕๕๗  

๔ มอบมหาวิทยาลัยฯ จัดท าแผนงบประมาณการเงิน เพ่ิมเติม                
เพ่ือสนับสนุนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าปี ๒๕๕๖ โดยเสนอผ่านคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณา และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

๒/๒๕๕๗  

๕ เห็นชอบโครงการเพื่อสอบทานพิเศษ ในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ จ านวน ๒ ด้าน ดังนี้ 
    ๑.  การสอบทานพิเศษการด าเนินงานในกิจกรรมด้านการวิจัย 
    ๒.  การสอบทานพิเศษการด าเนินงานในกิจกรรมด้านการ
พัฒนาบุคลากร 

๕/๒๕๕๗  

 

 

 

 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๗๗ 

มาตรา ๑๘ (๓) ต่อ 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

๖ รับทราบสรุปภาพรวมการใช้งบประมาณ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ
ขอให้น าข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปปรับใช้ในปีถัดไป 

๖/๒๕๕๗  

๗ รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๗/๒๕๕๗  

๘ ให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
เก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
พ.ศ. ..... 

8/2557  

๙    ๑. ให้ความเห็นชอบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
ตามท่ีก าหนดไว้เมื่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังนี้ 
    “บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นบัณฑิต มรท. 
     ม (มืออาชีพ) หมายความว่า  มีความรู้และน าความรู้ไปปฏิบัติงาน
ได้อย่างมืออาชีพ 
     ร (รับผิดชอบ)  หมายความว่า  มีความรับผิดชอบ 
     ท (ทันสมัย) หมายความว่า   มีความรู้ที่ทันสมัย ใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยปฏิบัติงาน” 
    ๒. ให้ความเห็นชอบเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้“มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และพัฒนาเข้าสู่
มาตรฐานสากล” 

8/2557  

๑๐ รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  
ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบ
มหาวิทยาลัยฯ รับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณา 

10/2557  

๑๑ อนุมัติการขอเปิดการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ า        
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว 

10/2557  

๑๒ รับทราบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร           
ความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2557 

11/2557  

 

 

 

 

 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๗๘ 

 

มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา  
และประกาศนียบัตร 
ล้าดับ เรื่องท่ีด้าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

๑ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต จ านวน ๗๐ คน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ านวน ๓ คน ปริญญาบัณฑิต  
จ านวน ๒๘๒ คน 

 
๑/๒๕๕๗ 

 

๒ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต จ านวน ๘๖ คน ปริญญาบัณฑิต 
จ านวน ๗๑ คน 

๒/๒๕๕๗  

๓ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต จ านวน ๕๔ คน  
ปริญญาบัณฑิต จ านวน ๒๓ คน 

๓/๒๕๕๗  

๔ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต จ านวน  ๘๐ คน 
ปริญญาบัณฑิต จ านวน ๔๑๑ คน 

๔/๒๕๕๗  

๕ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๖๔ คน  
ปริญญาบัณฑิต ๓๑๗ คน   

๕/๒๕๕๗  

๖ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต จ านวน ๖๙ คน  
ปริญญาบัณฑิต ๗๑ คน   

๖/๒๕๕๗  

๗ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๗๓ คน ประกาศนียบัตร ๒ คน 
ปริญญาบัณฑิต ๑๓๑ คน 

๗/๒๕๕๗  

๘ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๕๕ คน และปริญญาบัณฑิต ๒๑ คน 8/2557  
๙ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๘๘ คน และปริญญาบัณฑิต ๒๔๖ คน 9/2557  

๑๐ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ๖๒ คน และปริญญาบัณฑิต  ๓๔ คน 10/2557  
๑๑ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 75 คน และปริญญาบัณฑิต ๓๔7 คน 11/2557  
๑๒ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 74 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

48 คน  และปริญญาบัณฑิต 58 คน 
12/2557  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๗๙ 

มาตรา๑๘ (๕)  พิจารณาการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย 
สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่ง
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 
 -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา๑๘ (๖)  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรืสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย หรือยกเลิก
การสอน 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

 -   

มาตรา๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
อุดมศึกษาก้าหนด 
ล้าดับ เรื่องท่ีด้าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

๑ อนุมัตหิลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)  
คณะครุศาสตร์ 

๑/๒๕๕๗ 
 

 

๒ ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
คณะครุศาสตร์ 

๑/๒๕๕๗ 
 

 

๓ เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม ตามข้อเสนอแนะของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑/๒๕๕๗ 
 

 

๔ อนุมัติการจัดการเรียนการสอนเฉพาะบางส่วน หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๔) คณะวิทยาการจัดการ ณ หน่วยการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตัง้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 
   ๑.  ภาคปกติ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   ๒.  ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒/๒๕๕๗  



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๘๐ 

 

 

 

 

 

มาตรา ๑๘ (๗) (ต่อ) 
ล้าดับ เรื่องท่ีด้าเนินการ การประชุมครั้งที่  หมายเหตุ 

๕ เห็นชอบปิดหลักสูตร ๓ หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
    ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) 
    ๒.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) 
    ๓.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) 

๒/๒๕๕๗ 
 

 

๖ เห็นชอบการขอแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒/๒๕๕๗ 
 

 

๗ อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา 
(๕ ปี) (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะครุศาสตร์ 

๓/๒๕๕๗ 
 

 

๘ อนุมัตเิปลี่ยนแปลงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓/๒๕๕๗ 
 

 

๙ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ 
     ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
        จากเดิม นายประชาติ  วัชรบัณฑิต   
        เปลี่ยนเป็น  นางสาวอรนวล  หาญเม่ง 
      ๒.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
         จากเดิม นางสาวพูลสุข  จันทร์เพ็ญ   
        เปลี่ยนเป็น  นางสาวอรุณศรี  สาริพันธ์ 
      ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
        จากเดิม นายธรณี  เพ็ชรเสนา   
        เปลี่ยนเป็น  นางสาวสวุรนี  ปานเจริญ 
      ๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๓/๒๕๕๗ 
 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๘๑ 

มาตรา ๑๘ (๗) (ต่อ) 
ล้าดับ เรื่องท่ีด้าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

๙ 
(ต่อ) 

 จากเดิม      ๑)  นางสาวจิตตระการ  เอกกลมกุล 
                          ๒)  นางสาวอรุณศรี  สาริพันธ์ 
         เปลี่ยนเป็น  ๑)  นางวันทนี  ปานเจริญ 
                          ๒)  นายทวีศักดิ์  ขวัญไตรรงค ์

๓/๒๕๕๗ 
 

 

๑๐ อนุมัติปิดหลักสูตร จ านวน ๔ หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
      ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
     ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
      ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
     ๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๓/๒๕๕๗ 
 

 

๑๑ อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) (หลักสูตรใหม่              
พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔/๒๕๕๗ 
 

 

๑๒ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)  
คณะครุศาสตร์ 

๔/๒๕๕๗ 
 

 

๑๓ อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
ดังนี้ 
   ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
        จากเดิม นายสุรยุทธ  ทองค า   
         เปลี่ยนเป็นนางสาวอรวรรณ  แท่งทอง 
   ๒.  หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) สาขาวิชา           
การจัดการโลจิสติกส์ 
        จากเดิม  นางสาวจินตนา  ตรีสุวรรณ และ นางทันทิวา  เหนียวจันทึก
เปลี่ยนเป็น นายกฤษณะ  ย้อมสี  และ นางสาวเขมิกา  สงวนพวก 
   ๓.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๕) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
         จากเดิม นางสาวปวีณ์สุดา  พงษ์โอภาส   
        เปลี่ยนเป็น นายสุรยุทธ  ทองค า 
   ๔.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร  จากเดิม นางสุนีย์  เลิศชนะชมภู เปลี่ยนเป็น           
นางอมรรัตน์  ช้างน้อย 

๔/๒๕๕๗ 
 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๘๒ 

 

 

มาตรา ๑๘ (๗) (ต่อ) 
ล้าดับ เรื่องท่ีด้าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 
๑๔ อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
  จากเดิม Ms. Utako Tanaka  เปลี่ยนเป็นนางชญานุตม์ บุญพระเกศ 

๕/๒๕๕๗  

๑๕ มอบมหาวิทยาลัยฯ รับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาเพ่ิมเติม การขอเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ชีววิทยา (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๖/๒๕๕๗  

๑๖ อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
หน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอ 
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

๖/๒๕๕๗  

๑๗ อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๕ สาขาวิชา ดังนี้ 
  ๑.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
  ๒.  สาขาวิชาพลศึกษา  คณะครุศาสตร์  
  ๓.  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๔.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๕. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๗/๒๕๕๗  

๑๘ อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงจ านวนชั่วโมงบรรยาย ปฏิบัติ และค้นคว้า 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๗/๒๕๕๗  

๑๙ อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ป ร ะจ าหลั ก สู ต ร วิ ทย าศ าสตรบัณฑิ ต  ส าข าวิ ช า ชี ว วิ ท ย า                  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
   จากเดิม นายพีระพงษ์  เคหัง  เปลี่ยนเป็น นางสาวกัลย์สุดา   
ดวงศรีแก้ว 

๗/๒๕๕๗  

๒๐ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 

๙/๒๕๕๗  
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มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
อุดมศึกษาก าหนด)  
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่  หมายเหตุ 
๒๐ 
(ต่อ) 

  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
  จากเดิม      1) นางศริิพันธ์  โรจนุตมะ  
                  2) Mr. James Timothy Bland 
  เปลี่ยนเป็น  1)  นางสาธิตา  สังข์พงษ์  
                  2)  นางสาวพิจิตรา  พาณิชย์กุล 
                  3)  นางสาวศศิลักษณ์  รอดโพธิ์ทอง 
และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 คน คือ 
                  1) นางศิริพันธ์  โรจนุตมะ  เปลี่ยนเป็น  นางสาวพิมพ์ชนา  
พาณิชย์กุล 
        2) Mr. James Timothy Bland  เปลี่ยนเป็น  
Mr. Pierre Bruneau 
    2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
   จากเดิม      1.  นายปรีชา  สุขเกษม       
                   2.  นางสาววิภาศิริ  แจ้งแสงทอง        
                   3.  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร   
  เปลี่ยนเป็น   1.  นางสาวพิมพ์ระวี  เรืองวัฒกี 
                   2.  นางศิริพร  วงษ์ขันธ์ 
                   3.  Mr. Patrick  Duclou 
และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 คน คือ 
                   1.  นายปรีชา  สุขเกษม เปลี่ยนเป็น นางสาวพิมพ์ระวี  
เรืองวัฒก ี
                   2. นางสาววภิาศิริ  แจ้งแสงทอง เปลี่ยนเป็น  
นางศิริพร  วงษ์ขันธ์ 
                   3.  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร เปลี่ยนเป็น 
Mr. James Pridmore 
และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน คือ 
                   1. นางสาวกันยา  กองสูงเนิน   เปลี่ยนเป็น  นางสาว
เบญจพร นวลประเสริฐ 
         2. นางศิริพร  วงษ์ขันธ์ เปลี่ยนเป็น นางรุ่งทิวา   
เกตุมาก 
                  3. นางสาวรชัดา  พงศ์ไพรรัตน์ เปลี่ยนเป็น  นางสาว
ศศิวิมล  สุทธิสาร 
        4. นายเกรียงไกร  ใยคง  เปลี่ยนเป็น นางสาววิภาศิริ  
แจ้งแสงทอง  
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          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๘๔ 

 

มาตรา ๑๘ (๗) (ต่อ) 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่  หมายเหตุ 
๒๐ 
(ต่อ) 

                     5.  นายสมชาย  วัชรปัญญาวงศ์ เปลี่ยนเป็น   
นายพงษ์เทพ  ไทยฉาย 
        4.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
         จากเดิม      นางสาวพิมพ์ระวี  เรืองวัฒกี   
         เปลี่ยนเป็น  นายอภิชาติ  เกิดทวี 

  

๒๑ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดังนี้ 
    ๑.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
         จากเดิม  นางสาวอมรรัตน์  จี้เพ็ชร 
         เปลี่ยนเป็น นางสาวนวลชื่น  ธานีพูน 
    ๒.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
         จากเดิม  นางสาววิไลรัตน์  สุจริต 
         เปลี่ยนเป็น นายสรายุทธ์ พานเทียน 
   ๓.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
         จากเดิม นางสาวสุภาพ  นนทะสันต์   
         เปลี่ยนเป็น  นางสาวเพ็ญศิริ  คงสิทธิ์ 
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๒๒ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
   1.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
      1.1  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม นางสาว
ราณี ถนอมปัญญารักษ์  เปลี่ยนเป็น นายอภิชาติ  อาวจ าปา 
     1.2  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 คน ได้แก ่
       1) นางสาวราณี  ถนอมปัญญารักษ์   เปลี่ยนเป็น  นายอภิชาติ  
อาวจ าปา 
       2) นายอภิชาติ  อาวจ าปา เปลี่ยนเป็น นางอรวรรณ ด่านวราวิจิตร 
   2.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเดิม 
นายพิธพร  ไทยภูมิ เปลี่ยนเป็น นางสาวจุฑามาศ พรรณสมัย 
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                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๘๕ 

 

 

มาตรา ๑๘ (๗) (ต่อ) 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่  หมายเหตุ 
๒๓ อนุมัติขยายแผนการรับนักศึกษา  ปี พ.ศ. 2557 – 2560 หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) จ านวน 9 
สาขาวิชา ดังนี้ 
      1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ขยายแผนการรับนักศึกษา  
จาก 40 คน เป็น 60 คน 
      2)  สาขาวิชาพลศึกษา  ขยายแผนการรับนักศึกษา  
จาก 40 คน เป็น 60 คน 
      3)  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ขยายแผนการรับนักศึกษา  
จาก 40 คน เป็น 60 คน 
      4)  สาขาวิชาภาษาไทย   ขยายแผนการรับนักศึกษา  
จาก 40 คน เป็น 60 คน 
      5)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขยายแผนการรับนักศึกษา  
จาก 40 คน เป็น 60 คน 
      6)  สาขาวิชาสังคมศึกษา  ขยายแผนการรับนักศึกษา  
จาก 40 คน เป็น 60 คน 
      7)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  ขยายแผนการรับนักศึกษา 
จาก 40 คน เป็น 60 คน 
      8)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ขยายแผนการรับนักศึกษา 
จาก 40 คน เป็น 60 คน 
      9)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ขยายแผนการรับนักศึกษา  
จาก 50 คน เป็น 60 คน 
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๒๔ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี 5 ปี) 
(หลักสูตร พ.ศ. 2548 ที่ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2553) จ านวน 5 
สาขาวิชา (ครั้งที่ 2) ดังนี้ 
     1)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   คณะครุศาสตร์ 
     2)  สาขาวิชาพลศึกษา      คณะครุศาสตร์ 
     3)  สาขาวิชาสังคมศึกษา     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     4)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     5)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์         คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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๒๕ ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ จากเดิม นางสาว 
วิไลวรรณ ฉ่ าพิรุณ เปลี่ยนเป็น  นางบุณยานุช  เฉวียงหงส์ 
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          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๘๖ 

 

 

มาตรา ๑๘ (๗) (ต่อ) 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่  หมายเหตุ 
๒๖ ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                 
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของหน่วยจัดการศึกษา
นอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ดังนี้ 
    1.  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน ได้แก่ 
         จากเดิม      1.  นายณพลพงศ์  พันธ์ฤกษ์ 
                         2.  นางสาวอังคณา  อุดมพันธ์ 
               3.  นายประวิทย์  ศรีศักดา 
         เปลี่ยนเป็น  1.  นายเกษ  รถกล 
               2.  นายนิติภัทร  พูลเพิ่ม 
               3.  นายนราวุธ  ข าประสิทธิ์ 
   2.  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 คน ได้แก่ 
        จากเดิม      1.  นายณพลพงศ์  พันธ์ฤกษ์ 
                        2.  นายประวิทย์  ศรีศักดา 
               3.  นางนาฎยา  นุชนารถ 
                        4.  นายชัยรัจน์  มาตยานุมัตย ์
        เปลี่ยนเป็น   1.  นายเกษ  รถกล 
                        2.  นายนิติภัทร  พูลเพิ่ม  
                        3.  นายนราวุธ  ข าประสิทธิ์  
                        4.  นางสาวเกศรินทร์  อุ่นเสนีย์ 
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มาตรา ๑๘ (๘) พิจารณาเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯแต่งตั้ง และถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 
 -   

มาตรา ๑๘( ๙)  แต่งตั้งและถอดถอน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการ
ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

๑ พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการส านักศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

๓/๒๕๕๗ การประชุมลับ 

๒ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์อรุณี  เจริญทรัพย์                    
เป็นรองอธิการบดี และมอบอธิการบดีรับข้อสังเกต ไปพิจารณา 
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๓ พิจารณาการขอต าแหน่ง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

๑๐/๒๕๕๗ การประชุมลับ 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๘๗ 

 

มาตรา ๑๘ (๑๑)   อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

๑ ๑. อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ๒ โครงการ ดังนี้ 
    ๑. งบประมาณโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย โครงการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นที่  ๔             
พ.ศ. ๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๑,๖๕๔,๙๕๐ บาท  
(หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
   ๒. งบประมาณโครงการจัดการศึกษาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏเทพสตรีกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๖ จ านวน ๑๘๐,๕๖๐ บาท  
(หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

๒/๒๕๕๗  

๒ มอบคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี น าประเด็นข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ไปประกอบการพิจารณาทบทวนการน าเงินรายได้ไปลงทุน ทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดความรอบคอบและเหมาะสมในการลงทุน และน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

๓/๒๕๕๗  

๓ อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการ 
จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 
๑. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย (งบกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย) จ านวน๑๙,๙๔๐,๘๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่น
แปดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อการ
เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม   
   ๒. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย  
(งบบัณฑิตศึกษา) จ านวน ๑,๐๔๗,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์          
เพ่ือการรองรับการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 

๓/๒๕๕๗  

๔ อนุมัติในหลักการแผนปฏิบัติการ (Action plan) และกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาปรับรายละเอียดงบประมาณ 
ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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มาตรา ๑๘ (๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการ และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

๑ พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ๖/๒๕๕๗  



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๘๘ 

 
มาตรา ๑๘ (๑๑)  ต่อ 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

๕ ให้ความเห็นชอบก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่เป็น
ข้ า ร าชการพล เ รื อน ในสถาบั น อุดมศึ กษาหรื อพนั ก ง าน ใน
สถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งอธิการบดี และคณบดี ดังนี้ 
    1. ต าแหน่งอธิการบดี จ านวน 100,000  บาท 
    2.  ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
        จ านวน  60,000  บาท 
    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป  
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มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

1 เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. .... 

๒/๒๕๕๗  

2 ให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และขอให้ตรวจสอบว่า 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งไว้หรือไม่ เพ่ือถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 

๓/๒๕๕๗  

3 เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

๔/๒๕๕๗  

๔ รับทราบการถอนวาระ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เพ่ือน าไป
พิจารณาองค์ประกอบเพ่ิมเติม 

๖/๒๕๕๗  

๕ ให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

๗/๒๕๕๗  

๖ ให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การรับ – จ่ายเงิน ในการไปศึกษาดูงานของนักศึกษา  
ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (รป.ด.) พ.ศ. .... 
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                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๘๙ 

มาตรา ๑๘ (๑๓)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถานศึกษาก าหนด 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

๑ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....ทั้งนี้
ขอให้มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดท าผังขั้นตอนการปฏิบัติ 
(Workflow) แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ฉบับดังกล่าว  
เพ่ือความสะดวกในการน าไปปฏิบัติ 

๓/๒๕๕๗  

๒ ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหาร งานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. .... และขอให้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๖/๒๕๕๗  

๓      ๑. ให้มหาวิทยาลัยฯ ปรับแก้ไขร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ๒. ให้มหาวิทยาลัยฯ ศึกษาพิจารณารายละเอียด เงื่อนไข 
ประเด็นการลาศึกษาต่อ และ ประเด็นการจ้างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ 
ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยพนักงาน
มหาวิทยาลัยฉบับเดิมมาประกอบการพิจารณา และน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

๖/๒๕๕๗  

๔ ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และขอให้
ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 

๗/๒๕๕๗  

๕ ให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
ก า ร ก า หน ดบั ญ ชี เ งิ น เ ดื อ น ขั้ น ต่ า ขั้ น สู ง ข อ งพนั ก ง าน ใ น
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

๗/๒๕๕๗  

๖ ให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง  
ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้รับเงิน
ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

๗/๒๕๕๗  

๗ พิจารณาให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาออกจากการปฏิบัติ
ราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน ๑ ราย 

๘/๒๕๕๗ การประชุม
ลับ 

 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๙๐ 

 

 

มาตรา ๑๘ (๑๔)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

๑ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ดังนี้ 
     ๑. รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ์   ประธานกรรมการ 
     ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง               กรรมการ 
     ๓.  อาจารย์พงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม          กรรมการ 
     ๔.  อาจารย์พิธพร  ไทยภูมิ                     กรรมการ 
     ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์   กรรมการ                                  
     ๖.  นางรณริน  ผลนิโครธ           กรรมการ 
     ๗.  นายคนึง  สลุงโครพ           กรรมการ 

๒/๒๕๕๗  

๒ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   ๑.  นางดวงสมร  วรฤทธิ์                      ประธาน 
   ๒.  รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์  กรรมการ 
   ๓.  อาจารย์ชัยพัฒน์  ทรัพย์เที่ยง            กรรมการ 
   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์  แก้วเงิน    กรรมการ 

๔/๒๕๕๗  

มาตรา ๑๘ (๑๓)  ต่อ 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

๘ รับทราบการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน ๑ ราย 

๙/๒๕๕๗  

๙ พิจารณาลงโทษไล่ออก ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออก
จากราชการ จ านวน ๑ ราย 

๑๐/๒๕๕๗ การประชุม
ลับ 

๑๐ ให้ความเห็นชอบก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่เป็น
ข้ า ร า ชก า รพล เ รื อน ในส ถาบั น อุ ดมศึ กษ า ห รื อพนั ก ง าน ใ น
สถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งอธิการบดี และคณบดี ดังนี้ 
    1. ต าแหน่งอธิการบดี จ านวน 100,000  บาท 
    2.  ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
        จ านวน  60,000  บาท 
    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป  

11/2557  

๑๑ พิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ต าแหน่งรองอธิการบดี) จ านวน ๒ ราย 

๑๒/๒๕๕๗ การประชุม
ลับ 

๑๒  รับทราบรายงานผลการด าเนินทางวินัยกรณีสั่งให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ 

๑๒/๒๕๕๗ การประชุม
ลับ 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๙๑ 

 

มาตรา ๑๘ (๑๔)  ต่อ 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุม 

ครั้งที่ 
หมายเหตุ 

๒ 
(ต่อ) 

   ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนดิา  ภู่แดง        กรรมการ 
   ๖.  อาจารย์ศตพล  มุ่งค้ ากลาง               กรรมการ        
   ๗.  อาจารย์เสนีย์  เจริญสุข                   กรรมการ        
   ๘.  นายพีระศักดิ ์ ศรีสุพล                    กรรมการ            
   ๙.  รองศาสตราจารย์ธีรศิลป์  ทุมวิภาต      กรรมการ   
   ๑๐. รองศาสตราจารย์ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง    กรรมการ   
   ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  สมร่าง    เลขานุการ 

๔/๒๕๕๗  

๓ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ที่มิใช่ผู้บริหาร ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการหรือพนักงาน 
สายวิชาการ ดังนี้ 
    ๑.  อาจารย์ศตพล มุ่งค้ ากลาง 
     ๒.  อาจารย์อภิชาติ  อาวจ าปา 
   ทั้งนี้ ให้มีวาระเท่ากับกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี          
ชุดเดิม เป็นระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน 

9/2557  

๔ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   1.  นางดวงสมร  วรฤทธิ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                ประธาน         
   2.  รศ.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์      อธิการบดี                              กรรมการ               
   3.  ผศ.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์   ประธานสภาคณาจารย์ฯ             กรรมการ                                                                                       
   4.  ผศ.ธนิดา  ภู่แดง   กรรมการสภาฯ จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร   กรรมการ   
   5.  ผศ.ฐาปกรณ์  แก้วเงิน กรรมการสภาฯ จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  กรรมการ 
   6.  อาจารย์ศตพล  มุ่งค้ ากลาง กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า      กรรมการ    
   7.  อาจารย์เสนีย์  เจริญสุข   กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า      กรรมการ  
  8.  นายขจร  จิตสุขุมมงคล  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ  
  9.  นายวิชัย  ศรีขวัญ       กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
 10. ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
 11.  ผศ.เพียงใจ  เจียรวิชญกุล     รองอธิการบดี                      เลขานุการ                               

10/2557  

 

 

มาตรา๑๘(๑๕)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดี หรือสภา
วิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้ 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

 -   
 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๙๒ 

 

มาตรา๑๘(๑๖)  ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกับสถาบันอื่น 
ล้าดับ เรื่องท่ีด้าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

๑ มอบคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี  น าประเด็นข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ไปประกอบการพิจารณาทบทวนการน าเงิน
รายได้ไปลงทุน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรอบคอบและเหมาะสมใน
การลงทุน และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

๓/๒๕๕๗  

 

 

มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ 
ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

๑ รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ 

๑/๒๕๕๗  

๒ พิจารณาร่าง แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    ๑.  เห็นชอบร่าง แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้มหาวิทยาลยัฯ 
ด าเนินการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ตามข้อสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
   ๒.  มอบประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด าเนินการติดตามผล 
การด าเนินการตามแผนของมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ทั้ง ๔ แผน 
ได้แก่ 
         ๑)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
           ๒)  แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๐ 
         ๓)  แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๐  

๒/๒๕๕๗  

 

 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๙๓ 

มาตรา ๑๘ (๑๗) (ต่อ) 
ล้าดับ เรื่องท่ีด้าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 

๒ 
(ต่อ) 

       ๔)  แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
       และรายงานผลการติดตามต่อสภามหาวิทยาลัยในทุก ๖ เดอืน 

๒/๒๕๕๗  

๓ รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๗ 

๒/๒๕๕๗  

๔ รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

๓/๒๕๕๗  

๕ เห็นชอบการปรับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีความเป็นเลิศด้านการ
ผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ และรับใช้สังคม” 

๔/๒๕๕๗  

๖ รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ 

๔/๒๕๕๗  

๗ รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประจ าเดือน เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๖/๒๕๕๗  

๘ รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๗/๒๕๕๗  

๙ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้า
รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จ านวน ๒ คน 
ดังนี้ 
    ๑. นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
     ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สรายุทธ  เสงี่ยม อาจารย์ประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

8/2557  

๑๐ รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายและยอดเงินคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

8/2557  

 

 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๙๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ 
ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ หมายเหตุ 
๑๑ ๑. เห็นชอบการก าหนดปริญญาในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ 

และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
     สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ  
    (ก)  เอก เรียกว่า  “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  
ใช้อักษรย่อ“อส.ด.” 
     และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
     (ข)  โท  เรียกว่า  “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  
ใช้อักษรย่อ “อส.ม.” 
     (ค)  ตรี  เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ 
“อส.บ.”            
       ๒.  ให้พิจารณาทบทวนการก าหนดสปีระจ าสาขาวชิา  
ที่สื่อความหมายทางด้านอุตสาหกรรมศาสตร์และสีที่เป็น
มาตรฐานสากลของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ ตามข้อสังเกต
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนออธิการบดีพิจารณา
ตามความเหมาะสม 

9/2557  

๑๒ รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย และยอดเงินคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ 

9/2557  

๑๓ รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย และยอดเงินคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๕๗ 

๑๐/๒๕๕๗  

๑๔ รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย และยอดเงินคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๑๑/๒๕๕๗  

๑๕ รับทราบรายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย และยอดเงินคงเหลือ
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

๑๒/๒๕๕๗  



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๙๕ 

การด้าเนินงานตามอ้านาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย 
ตามที่ระบุไว้  ในระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

ล้าดับ เรื่องท่ีด้าเนินการ การประชุมครั้งที่ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
๑ เห็นชอบแต่งตั้ง ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร 

เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และ
ให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน จ านวน ๑ ปี ๔ เดือน ๒๘ วัน 

๑/๒๕๕๗ 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒ รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระยะสิ้นปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – 
กันยายน ๒๕๕๖) ตามท่ีคณะกรรมการติดตามฯ 
เสนอ และให้มหาวิทยาลัยน าข้อสังเกตของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ไปวิเคราะห์ พิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 

๑/๒๕๕๗ 
 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๙  

๓ รับทราบรายงานการรับ – จ่ายงบประมาณเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย 

๑ – ๔/๒๕๕๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๔ พิจารณารายงานผลและแจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๒/๒๕๕๗ 
๔/๒๕๕๗ 
๖/๒๕๕๗ 

(การประชุมลับ) 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๙๖ 

 

ล้าดับ เรื่องท่ีด้าเนินการ การประชุมครั้งที่ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
๔ 

(ต่อ) 
  ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย         

ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย           
การด าเนินการทางวินัย             
การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ 
การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕ 
 

อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ๒ โครงการ 
ดังนี้ 
    ๑.  งบประมาณโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย 
โครงการรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รุ่นที่ ๔                
พ.ศ. ๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน 
๑,๖๕๔,๙๕๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พัน
เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
   ๒. งบประมาณโครงการจัดการศึกษาร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ภาค
การศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๖ จ านวน ๑๘๐,๕๖๐ บาท 
(หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

๒/๒๕๕๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๖ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
 ๑.  รศ.ดร.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ผศ.ธนิดา  ภู่แดง                  กรรมการ 
 ๓.  อาจารย์พงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม   กรรมการ 
 ๔.  อาจารย์พิธพร  ไทยภูมิ   กรรมการ 
 ๕.  ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์    กรรมการ                             
 ๖.  นางรณริน  ผลนโิครธ    กรรมการ 
 ๗.  นายคนึง  สลุงโครพ     กรรมการ 

๒/๒๕๕๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๙๗ 

 

ล้าดับ เรื่องท่ีด้าเนินการ การประชุมครั้งที่ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
๗ รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

จากคณาจารย์ประจ า 
๒/๒๕๕๗ ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 

และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๗    

๘ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ๓/๒๕๕๗ 
(การประชุมลับ) 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา
และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๙ พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

๓/๒๕๕๗ 
(การประชุมลับ) 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย ์           
ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๐ อนุมัติขยายเวลาพิจารณาค าร้องทุกข์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ออกไปอีก ๖๐ วัน นับแต่วันที่
ครบก าหนด ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการอุทธรณ์และ          
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  รายงาน
ความก้าวหน้าที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ ๖๐ วัน           
ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ 

๓/๒๕๕๗ 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตร ีว่าดว้ย 
การด าเนินการทางวินยั  
การสอบสวนพิจารณา  
การลงโทษ การสั่งพักราชการ 
การสั่งให้ออกจากราชการ           
ไว้ก่อน การอุทธรณ์ และ            
การร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๑ อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือด าเนินการ จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 
    ๑. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย (งบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย) 
จ านวน ๑๙,๙๔๐,๘๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่น
แปดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม   

๓/๒๕๕๗ 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย        
การบริหารงบประมาณและ
การเงินของมหาวิทยาลัย…  
พ.ศ. ๒๕๔๙   

 

 

 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๙๘ 

 

ล้าดับ เรื่องท่ีด้าเนินการ การประชุมครั้งที่ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
๑๑ 
(ต่อ) 

   ๒. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย  
(งบบัณฑิตศึกษา) จ านวน ๑,๐๔๗,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้าน 
สี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนา
อุทยานวิทยาศาสตร์ เพ่ือการรองรับการบริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ 

๓/๒๕๕๗  

๑๒ รับทราบผลการด าเนินการอนุมัติปริญญาบัณฑิต โดย       
การขอมติเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีมติอนุมัติปริญญา
บัณฑิต ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต           
(ค.บ. ๕ ปี) จ านวนทั้งสิ้น ๓๔๑ คน  

๓/๒๕๕๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๓ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๑.  นางดวงสมร  วรฤทธิ์                   ประธาน 
  ๒.  รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์    กรรมการ 
  ๓.  อาจารย์ชัยพัฒน์  ทรัพย์เที่ยง         กรรมการ 
  ๔.  ผศ.ดร.ฐาปกรณ์  แก้วเงิน    กรรมการ 
  ๕.  ผศ.ดร.ธนิดา  ภู่แดง           กรรมการ 
  ๖.  อาจารย์ศตพล  มุ่งค้ ากลาง          กรรมการ        
  ๗.  อาจารย์เสนีย์  เจริญสุข                กรรมการ        
  ๘.  นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล                กรรมการ            
  ๙.  รศ.ดร.ธีรศิลป์  ทุมวิภาต  กรรมการ   
  ๑๐. รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง  กรรมการ   
  ๑๑. ผศ.ขนิษฐา  สมร่าง   เลขานุการ 

๔/๒๕๕๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา 
ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย                  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๔ เห็นชอบโครงการเพ่ือสอบทานพิเศษ ในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๒ ด้าน ดังนี ้
    ๑.  การสอบทานพิเศษการด าเนินงานในกิจกรรมด้าน       
การวิจัย 
    ๒.  การสอบทานพิเศษการด าเนินงานในกิจกรรมด้าน
การพัฒนาบุคลากร 

๕/๒๕๕๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๙๙ 

ล้าดับ เรื่องท่ีด้าเนินการ การประชุมครั้งที่ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
๑๕ รับทราบรายงานการรับ – จ่ายงบประมาณเงิน

รายได้ ของมหาวิทยาลัย 
๖ – ๑๒/๒๕๕๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและ
การเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๖  เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนคนเดิมที่ขอ
ลาออก ดังนี้ 
๑. กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ เทพสตรี จากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
        ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สุขเกษม 
        ๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ เสนกาศ 
๒. กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ เทพสตรี จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
        ๒.๑ อาจารย์จุติรัช อนกุูล 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่ง
ตนแทน 

๖/๒๕๕๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๗ ๑. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 
๒. ให้มหาวิทยาลัยฯ รับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ไปด าเนินการ 
๓. ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ติดตามผล           
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะท่ีให้ไว้ต่อ
มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณถัดไป 

๖/๒๕๕๗ ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๘ เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง ก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขึ้นสูงของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี  พ.ศ. .... 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐๐ 

 

 

 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
๑๙ เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 

ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖ ได้รับเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ 

๗/๒๕๕๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ว่าด้วยค่าตอบแทน
ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ  
หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา และ
ค่าตอบแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๐ อนุมัติงบประมาณเงินสะสม จ านวน ๒,๙๘๙,๑๒๐ บาท  
(สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
เพ่ือด าเนินการจ่ายคืนค่าปรับให้กับผู้ประกอบการก่อสร้าง
๓ บริษัท ดังนี้ 
    ๑. บริษัท ม่านฟ้าหลวง จ ากัด คืนค่าปรับ จ านวน  
๒๘ วัน รวมเป็นเงิน ๕๔๐,๑๒๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่ง
ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
    ๒. บริษัท แนบ๊อบ ออโตเมชั่น จ ากัด คืนค่าปรับ จ านวน 
๑๕๐ วัน รวมเป็นเงิน ๑,๙๔๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน
สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
   ๓. บริษัท หนองแคทรัพย์ทวี จ ากัด คืนค่าปรับ จ านวน 
๑๐๔ วัน รวมเป็นเงิน ๕๐๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองพัน
บาทถ้วน) 

๗/๒๕๕๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒๑ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 
   ๑.  นายนุรักษ์   มโนสุจริตธรรม  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายรังสรรค์  สละชีพ          รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายธวัชชัย   เศรษฐจนิดา    รองประธานกรรมการ 
   ๔.  นายจาตุรงค์  เจริญทรัพย์   กรรมการ 
   ๕.  นายเฉลิมชัย  ลิ้มสกุล          กรรมการ 
   ๖.  พันเอกประสิทธิ์  สุขวงศ์   กรรมการ 
   ๗.  นางพัชนีย์   พิชิตการณ์        กรรมการ 
   ๘.  พลต ารวจตรีมนตรี  ยิ้มแย้ม           กรรมการ 
   ๙.  นายลิขิต  สุนทรสุข             กรรมการ 
   ๑๐. นายวีรพล  เกิดภู่             กรรมการ 
   ๑๑. นายศิริพจน์  พุกเจริญ                 กรรมการ 
 

๗/๒๕๕๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา 
ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๑๐๑ 

 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
๒๑ 
(ต่อ) 

   ๑๒. นายสุเมธ   แย้มนุ่น            กรรมการ 
   ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนุทร  ศรีรักษา กรรมการ 
   ๑๔. นางสวุรรณา  การุญ            กรรมการ 
   ๑๕. ประธานสภานักศึกษา            กรรมการ 
   ๑๖. นายกองค์การนักศึกษา            กรรมการ 
   ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  สมร่าง  เลขานุการ 

  

๒๒ เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่ายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
พิเศษ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) พ.ศ. ..... 

8/2557 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2554 

๒๓ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนี้ 
   ๑.  รองศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสุวรรณ์       ประธาน 
   ๒.  ศาสตราจารย์ประดิษฐ์  พงศ์ทองค า        กรรมการ 
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงใจ  เจียรวิชญกุล  กรรมการ  
   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส      กรรมการ 
   ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  กรรมการ 
   ๖.  อาจารย์พงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม        กรรมการ 
   ๗.  อาจารย์จุติรัช  อนุกูล         กรรมการ 

8/2557 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา 
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. 2554 

๒๔ เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี ที่มิใช่ผู้บริหาร ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการ
หรือพนักงาน สายวิชาการ ดังนี้ 
      ๑.  อาจารย์ศตพล  มุ่งค้ ากลาง 
      ๒.  อาจารย์อภิชาติ  อาวจ าปา 
     ทั้งนี้  ให้มีวาระเท่ากับกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชุดเดิม  
เป็นระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน ๓ วัน 

9/2557 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 

๒๕ พิจารณาการขอต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย 

๑๐/๒๕๕๗ 
(การประชุมลับ) 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการ พิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์                    
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๖ รับทราบผลการพิจารณาการขอต าแหน่ง และแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน ๑ ราย 

 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐๒ 

 

 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

๒๗ อนุมัติในหลักการแผนปฏิบัติการ (Action plan) และกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาปรับ
รายละเอียดงบประมาณ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

10/2557 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ
และการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549  

๒๘ พิจารณาลงโทษไล่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจาก
ราชการ จ านวน ๑ ราย 

๑๐/๒๕๕๗ 
(การประชุมลับ) 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การด าเนินการทางวินัย 
การสอบสวนพิจารณาการ
ลงโทษ การสั่งพักราชการ 
การสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน การอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ที่แก้ไขในเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๘ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   1.  นางดวงสมร  วรฤทธิ์   
        กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธาน         
   2.  รศ.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์    
        อธิการบดี                           กรรมการ               
   3.  ผศ.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์     
        ประธานสภาคณาจารย์ฯ           กรรมการ                                                                                       
   4.  ผศ.ธนิดา  ภู่แดง       
        กรรมการสภาฯ จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  กรรมการ   
   5.  ผศ.ฐาปกรณ์  แก้วเงิน  
        กรรมการสภาฯ จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร   กรรมการ 
   6.  อาจารย์ศตพล  มุ่งค้ ากลาง  
        กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า    กรรมการ    
    7.  อาจารย์เสนีย์  เจริญสุข    
         กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า   กรรมการ  
   8.  นายขจร  จิตสุขุมมงคล   
        กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ  
   9.  นายวิชัย  ศรีขวัญ        
        กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
                                          

10/2557 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่ง 
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย         
พ.ศ. 2547  



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๑๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ เรื่องท่ีด าเนินการ การประชุมครั้งที่ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
๒๘ 
(ต่อ) 

    10. ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  ศิริพานิชกร  
          กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
   11.  ผศ.เพียงใจ  เจียรวิชญกุล 
 รองอธิการบดี             เลขานุการ                               

10/2557 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่ง คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2547  

๒๙ เห็นชอบก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งอธิการบดี และคณบดี ดังนี้ 
       1.  ต าแหน่งอธิการบดี  จ านวน 100,000  บาท 
       2.  ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
จ านวน  60,000  บาท 
       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป 

11/2557 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้
เป็นข้าราชการ และพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา และ
ค่าตอบแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2555 

๓๐ พิจารณาการปรับเลื่อนเงินเดือนของผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ต าแหน่ง 
รองอธิการบดี) จ านวน ๒ ราย 

๑๒/๒๕๕๗ 
(การประชุมลับ) 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยค่าตอบแทน
ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา และ
ค่าตอบแทนพนักงาน ใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)               
พ.ศ. ๒๕๕๕ 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐๔ 

สรุปจ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
ใหป้ริญญาบัตร และประกาศนียบัตร  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ 

จ้าแนกวันประชุมพิจารณา และระดับการศึกษา 

 

 

 
  

 
 

 
ครั้งที ่

 
วันที่ประชุม 

จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษา หมายเหตุ 
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท รวม  

๑/๒๕๕๗ ๒๔ ม.ค. ๕๗ 282 3 70 355  
๒/๒๕๕๗ ๒๘ ก.พ. ๕๗ 71  86 157  
๓/๒๕๕๗ ๒๑ มี.ค. ๕๗ 23  54 77  
๔/๒๕๕๗ ๒๕ เม.ย. ๕๗ 411  80 491  
๕/๒๕๕๗ ๑๖ พ.ค. ๕๗ 317  64 381  
๖/๒๕๕๗ ๒๐ มิ.ย. ๕๗ 71  69 140  
๗/๒๕๕๗ ๑๘ ก.ค. ๕๗ 131 2 73 206  
๘/๒๕๕๗ ๒๒ ส.ค. ๕๗ 21  55 76  
๙/๒๕๕๗ ๑๙ ก.ย. ๕๗ 246  88 334  

๑๐/๒๕๕๗ ๑๗ ต.ค. ๕๗ 34  62 96  
๑๑/๒๕๕๗ ๒๑ พ.ย. ๕๗ 347  75 422  
๑๒/๒๕๕๗ ๑๙ ธ.ค. ๕๗ 58 48 74 180  

รวม ๒,๐๒๑ ๕๓ ๘๕๐ 2,915       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๑๐๕ 

 
 
 

 ในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามแนวทางการปฏิรูป 
สภามหาวิทยาลัย และตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑) คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๒) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๓) คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 ๔) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๕) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ๖) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ได้ด าเนินการตามหน้าที่ และมีผลการด าเนินงานในระยะปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
 
      คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 ๑. การจัดประชุม ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ครั้งที ่ วันที่ เวลา สถานที ่
ผู้เข้าร่วมประชุม 
จ้านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑ ๗  มกราคม  ๒๕๕๗ ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๒ 

ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๘ ๑๐๐ 

๒ ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๒ 

ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๕ ๖๒.๕ 

๓ ๔  มีนาคม  ๒๕๕๗ ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุมกาสะลองสปา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 

๘ ๑๐๐ 

๔ ๒  เมษายน  ๒๕๕๗ ๐๙.๓๐ น. ห้องประชุมสัตตบุศย์  โรงแรมพระนคร

แกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนคร กรุงเทพมหานคร 

๘ ๑๐๐ 

๕ ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๒ ชั้น ๒ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๗ ๘๗.๕ 

 

การด้าเนินงานของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 

๑. 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐๖ 

 

ครั้งที ่ วันที่ เวลา สถานที ่
ผู้เข้าร่วมประชุม 
จ้านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๖ ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗ ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร

อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 

๗ ๘๗.๕ 

๗ ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุม กบง. ชั้น ๒ อาคาร วช. ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

กรุงเทพมหานคร 

๘ ๑๐๐ 

พิเศษ 

(๑) 

๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม กบง. ชั้น ๒ อาคาร วช. ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

กรุงเทพมหานคร 

๘ ๑๐๐ 

๘ ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗ ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร

อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 

๘ ๑๐๐ 

๙ ๒  กันยายน  ๒๕๕๗ ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุม กบง. ชั้น ๒ อาคาร วช. ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

กรุงเทพมหานคร 

๗ ๘๗.๕ 

๑๐ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุม กบง. ชั้น ๒ อาคาร วช.๔ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

กรุงเทพมหานคร 

๗ ๘๗.๕ 

๑๑ ๑๑ พฤศจิกายน 

๒๕๕๗ 

๑๐.๐๐ น. ห้องประชุมวิจิตรภาคียสถาน 

 เมืองทองธานี นนทบุรี 

๘ ๑๐๐ 

๑๒ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุมวิจิตรภาคียสถาน  

เมืองทองธานี นนทบุรี 

๘ ๑๐๐ 

 
 
 
 

 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๑๐๗ 

 

 ๒. การด้าเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๑.  ให้ความเห็นชอบ ค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ โครงการจัดการศึกษาร่วม ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖  
โดยให้มหาวิทยาลัยจัดระบบการน าเสนอรายละเอียดโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกันและรายงานให้
คณะกรรมการทราบ   
          ๒.  ให้ความเห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ๓.  ให้ความเห็นชอบ การจัดสรรงบประมาณ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โครงการ        
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗  และรุ่นที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๔.  ให้ความเห็นชอบในหลักการ การของบประมาณการย้ายหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี โดย
ให้ท าโครงการรายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเรื่องความชัดเจนของงบประมาณ และความ 
ถูกต้องตามข้ันตอนการของบประมาณ  
 ๕.  ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  โดยก าหนดอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายต่อปี ในอัตราดังนี้ 
  ๕.๑ ประธาน  ๒๕,๐๐๐  บาท 
  ๕๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
  ๕.๓ เลขานุการ  ๗,๐๐๐  บาท 
  ๕.๔ ผู้ช่วยเลขานุการ  ๕,๐๐๐  บาท 
 โดยการจ่ายค่าตอบแทน เลขานุการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ ให้จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะบุคคลภายนอก 
ส่วนบุคคลภายในไม่จ่ายค่าตอบแทน 
 ๖.  ให้นโยบาย / แนวคิด หน่วยหารายได้ ของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 
 ๗.  ให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม 
สัมมนา และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่าย         
ที่ก าหนดให้อยู่ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลัง 
 ๘.  อนุมัติในหลักการ โครงการส่งเสริมการผลิตต ารามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (Book 
Production Project of Thepsatri Rajabhat University)  โดยให้ปรับโครงการขออนุมัติ ใช้เป้าหมายงาน
จัดพิมพ์หนังสือเป็นปีละ ๑๘ เรื่อง และปรับจ านวนเงินงบประมาณ 
 ๙.  เห็นชอบในหลักการการปรับฐานเงินเดือน และจ่ายเงินชดเชยตามคุณวุฒิของพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
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 ๑๐. ให้ความเห็นชอบการขออนุมัติใช้เงินสะสม จ านวนเงิน ๒,๙๘๙,๑๒๐ บาท (สองล้านเก้าแสน
แปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเงินคืนค่าปรับให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคาร จ านวน  
๓  บริษัท 
 ๑๑.  ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ ารุง
การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗) พ.ศ. .... 
 ๑๒.  ให้ความเห็นชอบร่างนโยบายการจัดท างบประมาณเงิ นรายได้ ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีการปรับแก้ไข 
 ๑๓.  ให้ความเห็นชอบร่างแนวทางการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๑๔.  ให้นโยบายและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ ส านักงานจัดการทรัพย์สินและ
รายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๑๕.  ให้ความเห็นชอบปรับลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๕๗  ส าหรับรายการที่ประมาณการไว้เกิน จ านวนเงิน ๔๕,๘๑๕,๖๐๐  บาท 
 ๑๖. ให้ความเห็นชอบปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘        
ลงจ านวน ๓๔.๑๓๔๕ ล้านบาท จากยอดกรอบวงเงินเดิม ๖๓๗.๐๑๘๐ ล้านบาท คงเหลือกรอบวงเงินเพ่ือ
การจัดท าแผนปฏิบัติการ จ านวน ๖๐๒.๘๘๓๕ ล้านบาท และเห็นชอบแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของ
ส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ๑๗. รับทราบความก้าวหน้าของแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๘              
ด้านการเงินและมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน เพ่ือให้มี
กรอบแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน 
 ๑๘. รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และเสนอข้อแนะน าให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยให้แจ้งฝ่ายบริหาร ตรวจสอบผลการด าเนินงาน แล้วน าผลรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สินและสภามหาวิทยาลัย  
 ๑๙. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘  ของส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  
 ๒๐. ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับ-การจ่ายในการไป
ศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒๑. เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการเพิ่มเติม  
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 ๒๒. รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เดือน 
มกราคม-กันยายน ๒๕๕๗ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เดือนตุลาคม –
ธันวาคม ๒๕๕๗ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการเร่งรัดการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
 ๒๓. รับทราบผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานต่อ  
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๒.      คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๑. การจัดประชุม  ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  

ครั้งที ่ วันที่ เวลา สถานที ่
ผู้เข้าร่วมประชุม 

จ้านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑/๒๕๕๗ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒  
(๑๖/๒๐๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๑๓ ๘๑.๒๕ 

๒/๒๕๕๗ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒  
(๑๖/๒๐๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๑๔ ๘๗.๕๐ 

๓/๒๕๕๗ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมสัตตบุษย์ อาคาร 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร กรุงเทพมหานคร 

๑๓ ๘๑.๒๕ 

๔/๒๕๕๗ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมสัตตบุษย์ อาคาร 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร กรุงเทพมหานคร 

๑๓ ๘๑.๒๕ 

๕/๒๕๕๗ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒  
(๑๖/๒๐๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๑๒ ๗๕.๐๐๑ 

๖/๒๕๕๗ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี 
การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 

๑๓ ๘๑.๒๕ 

๗/๒๕๕๗ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม กบง. ชั้น ๒ อาคาร วช.๔  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

๑๔ ๙๓.๓๓ 

 
 
 
 
 

๒. 
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ครั้งที ่ วันที่ เวลา สถานที ่
ผู้เข้าร่วมประชุม 

จ้านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๘/๒๕๕๗ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม กบง. ชั้น ๒ อาคาร วช.๔  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

๑๑ ๖๘.๗๕ 

๙/๒๕๕๗ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี 
การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 

๙ ๕๖.๒๕ 

๑๐/๒๕๕๗ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม กบง. ชั้น ๒ อาคาร วช.๔  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

๑๒ ๗๕.๐๐ 

๑๑/๒๕๕๗ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม กบง. ชั้น ๒ อาคาร วช.๔  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

๑๖ ๙๔.๑๒ 

๑๒/๒๕๕๗ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมวิจิตรภาคียสถาน  
ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี  

๑๒ ๗๐.๕๙๒ 

๑๓/๒๕๕๗ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒  
(๑๖/๒๐๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๑๒ ๗๐.๕๙๒ 

 
๑  จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ เนื่องจากเป็นการแต่งตั้งตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓   
มีจ านวนคณะกรรมการทั้งสิ้น  ๑๖ คน  
๒  จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๙ เนื่องจากเป็นการแต่งตั้งตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ.๒๕๕๗ มีจ านวนคณะกรรมการทั้งสิ้น ๑๗ คน  

 
๒.  การด้าเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี  ในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๗  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒.๑ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแกอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย  
  ๑) พิจารณาการด าเนินการทางวินัยกับอาจารย์  จ านวน ๑ ราย 
  ๒) พิจารณาหนังสือร้องเรียนอาจารย์  จ านวน ๑ ราย 
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 ๒.๒ ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  ๑) พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  ๒) พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ...  
  ๓) พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
  ๔) พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  
  ๕) พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้  
อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีวิทยฐานะ พ.ศ. .... 
  ๖) พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการหรือ
พนักงาน สายวิชาการ พ.ศ. .... 
  ๗) พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 
 ๒.๓ ก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลและจรรยาบรรณวิชาชีพที่พึงมีในมหาวิทยาลัย   
วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย  และการออกจากงาน 
  ๑) พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว าดวยการด าเนินการทางวินัย   
การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และ  
การร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
  ๒) พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยจรรยาบรรณและการ
ด าเนินการ ทางจรรยาบรรณของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.  ... 
 
 ๒.๔ ก าหนดกรอบของต าแหน่ง อัตราเงินเดือนของต าแหน่งและอัตราของวงเงินที่จะพึงใชเพ่ือการ
บริหารงานบุคคล 
  ๑) พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้น
ต่ าขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  
  ๒) พิจารณาร่ า งประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี  เ รื่ อ ง  ให้พนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖ ได้รับเงินเดือนปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
  ๓) พิจารณาก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งอธิการบดี และคณบดี 
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  ๔) พิจารณา การปรับเลื่อนเงินเดือนของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา (ต าแหน่งรองอธิการบดี) จ านวน ๒ ราย 
 
 ๒.๕ รับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน เพ่ือประโยชนใน
การบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ หรือพนักงาน ก าหนดอัตราเงินเดือนค่าตอบแทนไดรับ และต าแหน่งที่ควร
แต่งตั้ง 
  - ไม่มี 
 
 ๒.๖ รายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  และเผยแพร่ให้
ประชาคมมหาวิทยาลัยทราบอย่างทั่วถึง ยกเว้นเรื่องท่ีจะกระทบต่อความเสียหายส่วนบุคคล 
  ๑) พิจารณาสรุปรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  
 ๒.๗ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือท าการใด ๆ อันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของ ก.บ.ม. 
  ๑) พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
  ๒) พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
จรรยาบรรณและการด าเนินการ ทางจรรยาบรรณของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.  ... 
  ๓) พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
บริหารงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 
 ๒.๘ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือตามที่ระบุ ในข้อบังคับอ่ืนของ
มหาวิทยาลัย  
  -  ไม่มี 
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   คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑. การจัดประชุม ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ครั้งที ่ วันที่ เวลา สถานที ่
ผู้เข้าร่วมประชุม 

จ านวน  
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 ๑ 13 มกราคม 2557 10.00 น. ห้องประชุมรับรองสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

5 83.33 

๒ 11 กุมภาพันธ์ 2557 10.00 น. ห้องประชุมกาสะลองสปา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

5 83.33 

๓ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 10.00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

5 83.33 

๔ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 10.00 น. ห้องประชุมรับรองสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

5 83.33 

๕ ๙ มิถุนายน 2557 10.00 น. ห้องประชุมรับรองสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

5 83.33 

๖ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 10.00 น. วิจิตรภาคียสถาน จังหวัดนนทบุรี 5 83.33 
๗ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 10.00 น. วิจิตรภาคียสถาน จังหวัดนนทบุรี 5 83.33 
๘ ๒๒ ตุลาคม 2557 10.00 น. วิจิตรภาคียสถาน จังหวัดนนทบุรี 5 83.33 
๙ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. ห้องประชุมรับรองสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
5 83.33 

๑๐ 2 ธันวาคม 2557 13.30 น. วิจิตรภาคียสถาน จังหวัดนนทบุรี ๖ 100.00 
๑๑ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 13.30 น. ห้องประชุม VIP 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๖ 100.00 

๑๒ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 09.30 น. ห้องประชุมรับรองสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๔ 66.66 

 

๒. การด้าเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗   
ในปีรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการ ได้การด าเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการ ประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการก าหนดเกณฑ์ และวิธีการในการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวนทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง มีผู้มาประชุมใน
ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๑ ของจ านวนกรรมการทั้งหมด   

 

 

๓. 
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๒. คณะกรรมการ ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 

๒.๑  แจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ระยะสิ้นปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๒.๒  ชี้แจงรายละเอียดการประเมิน และการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๒.๓  แจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ระยะครึ่งปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
๑มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๒.๔  แจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ระยะสิ้นปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๓. คณะกรรมการ โดยฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและ
คุณลักษะของอธิการบดี คณบดี จากแบบสอบถาม โดยเลือกบุคลากรกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการสุ่ม ระหว่าง
วันที่ ๗ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗   
 ๔. คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย และคณะ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ิมเติม ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๕. คณะกรรมการ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
  ๕.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระยะสิ้นปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 
  ๕.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๑๖ 

 

    คณะกรรมการพิจารณาต้าแหน่งทางวิชาการ 
 

 ๑. การจัดประชุม ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ครั้งที ่ วันที่ เวลา สถานที ่
ผู้เข้าร่วมประชุม 

จ้านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกุมาริกา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

๙ ๑๐๐ 

๒ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องหอประวัติชั้น ๑
ราชบัณฑิตยสถาน 

๙ ๑๐๐ 

๓ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องหอประวัติชั้น ๑
ราชบัณฑิตยสถาน 

๘ ๑๐๐ 

๔ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องหอประวัติชั้น ๑
ราชบัณฑิตยสถาน 

๙ ๑๐๐ 

 
 ๒. การด้าเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
(โดยสรุป) 
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาต้าแหน่งทางวิชาการเม่ือวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 -  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ  ของคณาจารย์ประจ า 
จ านวน  ๓ คน 
 -  พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณาจารย์ประจ า 
จ านวน  ๑ คน 
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาต้าแหน่งทางวิชาการเม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 -  พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินการผลสอน  ของคณาจารย์ประจ า จ านวน  ๕ คน 
 - พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ คณาจารย์ประจ า 
จ านวน  ๔ คน 
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาต้าแหน่งทางวิชาการเม่ือวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 -  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ของคณาจารย์ประจ า 
จ านวน  ๑ คน 
 -  พิจารณาคุณสมบัติ  เฉพาะต าแหน่ง ของคณาจารย์ประจ า จ านวน  ๑ คน 
 -  ข้อหารือ เรื่อง การยื่นเสนอเอกสารเกี่ยวกับผลงานวิชาการเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ ของคณาจารย์ประจ า จ านวน  ๑ คน 
 

๔. 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๑๑๗ 

 
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาต้าแหน่งทางวิชาการเม่ือวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ 
 -  พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณาจารย์ประจ า 
จ านวน  ๑ คน  
 -  ข้อหารือ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน 
เอกสารประกอบ และเอกสารค าสอน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๑๘ 

 

    คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 ๑. การจัดประชุม ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ครั้งที ่ วันที่ เวลา สถานที ่
ผู้เข้าร่วมประชุม 

จ้านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
๑๖/๒๐๓ 

๑๕ ๙๐ 

๒ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
๑๖/๒๐๓ 

๙ ๕๐ 

๓ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
๑๖/๒๐๓ 

๑๔ ๙๐ 

๔ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๐.๓๐ น. โรงแรมนารายณ์ฮิลล์ ๑๐ ๘๐ 
๕ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

๑๖/๒๐๓ 
๑๐ ๘๐ 

๖ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
๑๖/๒๐๓ 

๑๐ ๘๐ 

๗ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
๑๖/๒๐๓ 

๑๐ ๘๐ 

 

 ๒. การด้าเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ได้ด าเนินการตามภารกิจส่งเสริมการจัด
กิจกรรมที่สนับสนุนให้ประชาชนรู้จัก  เข้าใจ  และเห็นความส าคัญในการด าเนินภารกิจด้านต่างๆ                 
ของมหาวิทยาลัยโดย  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   เป็นผู้ประสานงานเชิญ              
ศาลแรงงานภาค ๑  มาบรรยายเรื่องกฎหมายแรงงานเพ่ือสายงานวิชาชีพให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
ซึ่งเรื่องดังกล่าวท าให้นักศึกษาได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้ท า  MOU  กับ ศาลแรงงาน
ภาค ๑   เพ่ือให้นักศึกษาที่จะจบชั้นปีที่  ๔  ได้รับความรู้ เรื่องกฎหมายแรงงานเพ่ือสายงานวิชาชีพ            
โดยมหาวิทยาลัยฯ  ได้มอบกองพัฒนานักศึกษา 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการ
เรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชนโดยจัดโครงการสวดมนต์เนื่องในการฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี     
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  รับผิดชอบก าหนดพิธีการ และสนับสนุนเงินจ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือใช้ในการจัดงาน 
 
 

๕. 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๑๑๙ 

 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแสวงหาความช่วยและความร่วมมือกับประชาชน  
หน่วยงาน  และส่วนราชการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น               
โดยสนับสนุนงบประมาณในการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬา  ๕  ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์
ภาคกลาง จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ส่งเสริมสหกิจศึกษา  เรื่องการส่งเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
ซ่ึงเป็นผู้ประสานงานให้น าเรื่อง  สหกิจศึกษาของมหาวิทาลัยเสนอที่ประชุมของสภาอุตสาหกรรม   
  ส่งเสริมแผนปฏิบัติการพัฒนา  ศูนย์พัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน  มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรีบ้านหนองช้างนอน  ต าบลวังเพลิง  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          รายงานประจ าป ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๒๐ 

 

 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 ๑.  การจัดประชุม ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ครั้งที ่ วันที่ เวลา สถานที ่
ผู้เข้าร่วมประชุม 

จ านวน  
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

 ๑ 13 กุมภาพันธ์ 2557 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

6 66.66 

๒ 2 เมษายน 2557 11.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

6 66.66 

๓ 11 มิถุนายน 2557 11.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

8 88.88 

 ๒.  การด้าเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗   
ในปีรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการ ได้การด าเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ สรุปดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการ ประชุมร่วมกัน จ านวนทั้งสิ้น ๓ ครั้ง มีผู้มาประชุมในภาพรวม คิดเป็น

ร้อยละ ๗๔.๐๖ ของจ านวนกรรมการทั้งหมด    
 ๒. พิจารณาค าร้องทุกข์ของพนักงาน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ

เนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา จ านวน ๑ ราย 
 ๓. คณะกรรมการ รายงานผลการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ           

เทพสตรี ทราบ จ านวน ๓ ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. 



                                                                                                         
                                        รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗      ๑๒๑ 

 
  
 ในปี พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่                             
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
     (ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ ๒/2557 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 2557)  
 ๒. คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
     (ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 4/2557 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557)   
 ๓. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
     (ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ ๖/2557 ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม 2557)   
 ๔. คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
     (ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ ๙/2557 ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม 2557)  
  
ผลการด าเนินงาน ของคณะกรรมการ สรุปดังนี้ 

คณะกรรมการ ผลการด าเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑. คณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการส านักศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการ จ านวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 
(๑) ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
(๒) ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ๒๕๕๗ 
(๓) ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 1๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 

๒. เสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

๒. คณะกรรมการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการ จ านวน ๓ ครั้ง  
(๑) ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
(๒) ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
(๓) ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๒. เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๓. คณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการ จ านวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 
(๑) ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ 
(๒) ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 3๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
(๓) ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
(๔) ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

๒. เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  
ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 
 

การด้าเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
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คณะกรรมการ ผลการด าเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 

๔. คณะกรรมการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการ จ านวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

๒. เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 
๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ 
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 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้ด า เนินการให้มีการประเมินตนเองของ                   
สภามหาวิทยาลัย   โดยใช้แบบประเมินที่ สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ตามแนวทางการปฏิรูปสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สอบถามกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในปัจจุบันได้ด าเนินการ
สอบถามในช่วงปลายเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๗  จากแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับมาจ านวน  ๑๗  ฉบับ          
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๕ ของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่  *๒๓ คน ฐานการคิดค านวณของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คือ ๒๑ คน (* ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการสรรหา / ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ด ารงต าแหน่งวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗)  สรุปผลได้ดังนี้ 
ตอนที่ ๑. จ้านวนผู้ตอบแบบประเมิน   จ้าแนกตามสถานภาพ เป็นดังนี้  
            บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย (นายกสภา ฯ อุปนายกสภาฯ  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ) 
จ านวน ๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ ฐานการค านวณ ๑๒ คน จาก ๑๓ คน (ยกเว้นประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) 
   บุคลากรมหาวิทยาลัย  (อธิการบดี ผู้แทนผู้บริหาร  ผู้แทนคณาจารย์ )  จ านวน ๙ คน  คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ฐานการค านวณ ๙ คน จาก ๑๐ คน (ยกเว้นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ              
ด ารงต าแหน่งวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗) 
ตอนที่ ๒.  ผู้ประเมินได้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  และของส้านักงานสภามหาวิทยาลัย  
              ๒.๑ การด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

หัวข้อประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

๑.ก าหนดนโยบาย และอนุมตัิแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย   

  ๑.๑ การจดัการศึกษา 100.00 - 
  ๑.๒ การวิจยั 94.12 5.88 
  ๑.๓  การบริการทางวิชาการแกส่ังคม 94.12 5.88 
  ๑.๔ การผลติครูและส่งเสริมวิทยฐานะคร ู 94.12 5.88 
  ๑.๕ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 100.00 - 
  ๑.๖ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ 88.24 11.76 
๒. ออกกฎ  ระเบยีบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลยั ฯ   
  ๒.๑ ด้านวิชาการ 100.00 - 
  ๒.๒  ด้านบริหารงานบุคคล 94.12 5.88 
  ๒.๓  ด้านอื่น ๆ  100.00 - 

สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
ประจ้าปีการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๖ (มถิุนายน ๒๕๕๖ ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
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๒.๑ การด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ของสภา ฯ ตามมาตรา ๑๘ แห่ง พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

๓. ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคณุภาพ ฯ การเปิดสอน และการติดตาม
ประเมินผลฯ 93.33 6.67 
๔. อนุมัติให้ปริญญา  และประกาศนียบัตร ฯ 100.00 - 
๕. พิจารณาการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก ส่วนราชการฯ 100.00 - 
๖. อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาเข้าสมทบ /ยกเลิก 100.00 - 
๗. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 100.00 - 
๘.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้ฯ 100.00 - 
๙. ออกระเบยีบ/ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน ฯ 100.00 - 
๑๐.พิจารณาด าเนินการเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล 100.00 - 
๑๑. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย 100.00 - 
๑๒. ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหนา้ของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัตภิารกจิร่วมกับสถาบันอืน่ ๆ 

88.24 
 

๑๑.๗๖ 

๑๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น เกี่ยวกับกิจการมหาวิทยาลัย ๑๐๐.๐๐ - 

เฉลี่ย ๙๗.๓๑ ๒.๖๙ 
             
  จากตาราง กรรมการสภา ฯ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า มีการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ของสภาฯ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ในระดับ
เหมาะสม ทุกรายการประเมิน  โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๗.๓๑  และมีหัวข้อการประเมินที่ผู้ตอบแบบประเมิน
ทุกคน (ร้อยละ ๑๐๐) เห็นว่าอยู่ในระดับเหมาะสม มีจ านวน ๑๓  หัวข้อ    
 และกรรมการสภาฯ ผู้ตอบแบบประเมิน ได้ให้ข้อเสนอแนะในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑.๑ การจัดการศึกษา    
   -  ควรมีการทบทวนแผนการจัดการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจ/สังคม เพื่อให้ได้บัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาด      
  ๑.๒ การวิจัย 
   ๑) ควรพิจารณาก าหนดนโยบายให้เหมาะสม ชัดเจนและเท่าเทียม   
   ๒) ควรยกระดับการวิจัยในเชิงปริมาณและคุณภาพ    
  ๑.๓ การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
   -  วางแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคมให้สนองความต้องการของท้องถิ่น 
    ๑.๔ การผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู    
   -  ควรเน้นในเชิงคุณภาพให้มากกว่าปริมาณ  
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    ๒.๑ ด้านวิชาการ      
   -  ส่งเสริมคณาจารย์ให้ท างานวิจัย และพัฒนาทักษะการสอนให้ทันสมัย 
  ๒.๒  ด้านบริหารงานบุคคล       
   -  ตรวจสอบและทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีการบังคับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ       
 ๓. ก้ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ ฯการเปิดสอน และการติดตามประเมินผล 
การด้าเนินงาน        
  ๑) มีหลายเรื่องท่ีควรปรับปรุง       
  ๒) ต้องการให้ติดตาม ตรวจสอบให้ถี่ขึ้น 
 ๕. พิจารณาการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก ส่วนราชการฯ      
  -  ควรมีการพิจารณาข้อมูลให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจด าเนินการใดๆ  
  ๖. อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาเข้าสมทบ /ยกเลิก     
  -  ขณะนี้ไม่มีการสบทบแล้ว ถ้าจะมีต่อไปควรปรับปรุงหลักการและวิธีการ  
  ๗. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา      
  -  ควรเน้นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาด   
  ๙. ออกระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน ฯ     
  -  ตรวจสอบ ทบทวน การบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 ๑๒. ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย   
และการปฏิบัติภารกิจร่วมกับสถาบันอื่น ๆ      
  ๑) ยังน้อยเกินไป     
  ๒) ต้องการให้ทุกสภา  สภามหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ  กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ช่วยกันคิด           
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         ๒.๒  การประเมินประสิทธิภาพ การประชุมสภามหาวิทยาลัย  

หัวข้อประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

น้อย ปานกลาง มาก 

๑๔  การประชุมสภามหาวิทยาลัย    

      ๑๔.๑ การก าหนดวัน - เวลาการประชุมล่วงหน้า ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๘๘.๒๔ 

      ๑๔.๒ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุมแตล่ะครั้ง ๕.๘๘ ๑๑.๗๖ ๘๒.๓๖ 
      ๑๔.๓ ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นในท่ีประชุมอยา่งอิสระ ๕.๘๘ ๑๗.๖๕ ๗๖.๔๗ 

      ๑๔.๔ ท่านมีส่วนในการเสนอวาระการประชุม ๒๓.๕๓ ๑๗.๖๕ ๕๘.๘๒ 

      ๑๔.๕ ท่านไดร้ับเอกสารการประชุมล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสม ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๘๘.๒๔ 

      ๑๔.๖ เอกสารประกอบการประชุม มีข้อมลูเพียงพอส าหรับการตัดสินใจ ๖.๒๕ ๒๕.๐๐ ๖๘.๗๖ 

      ๑๔.๗ รายงานการประชุม มเีนื้อหาถูกต้องครบถ้วน  ๕.๘๘ ๑๑.๗๖ ๘๒.๓๖ 

เฉลี่ยทั้ง ๗ หัวข้อ 8.46 13.66 77.89 
              
 จากตาราง กรรมการสภา ฯ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า ประสิทธิภาพของการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  อยู่ในระดับมาก ทุกหัวข้อที่ประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗๗.๘๙   โดยมีหัวข้อที่ได้คะแนน
สูงสุดอยู่ ๒ หัวข้อ คือ ๑) การก าหนดวัน – เวลาการประชุมล่วงหน้า  ๒) ท่านได้รับเอกสารการประชุม
ล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสม 
             
๑๕.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอระเบียบวาระการประชุม ที่เห็นว่าควรจัดให้มีเพิ่มเติมเป็นพิเศษ 

ดังนี้ 
            ๑) วาระมหาวิทยาลัยฟ้อง, ถูกฟ้อง, ผลของค าพิพากษา, ข่าวทางสื่อมวลชนที่มีผลกระทบ
ต่อมหาวิทยาลัย   
  ๒) ว่าด้วยข้อบังคับ  เนื่องจากมีความทับซ้อน และไม่ชัดเจน    
  ๓) การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การพัฒนาการสอนวิจัย    
  ๔) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเรื่องเชิงนโยบาย    
  ๕) นวัตกรรมในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งใน และนอกประเทศ    
  ๖) การพัฒนามหาวิทยาลัยประชุมร่วมกัน ๓ สภามหาวิทยาลัย 
       

๑๖  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอให้มีการเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
              ๑) มหาวิทยาลัยได้จัดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ๔ สภามหาวิทยาลัย  
 และ ๓ สภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี 
  ๒) มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ   
  ๓) การหารายได้ / นโยบายการจัดหารายได้   
  ๔) มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม   
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๒.๓  การด้าเนินการของมหาวิทยาลัยตามมติ และผลการประชุมของสภามหาวิทยาลัย 

หัวข้อประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

น้อย ปานกลาง มาก 

๑๗. ความต่อเนื่องการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ตามมติและผล
การประชุมของสภามหาวิทยาลัย 

- ๕๘.๘๒ ๔๑.๑๘ 

๑๘.  มหาวิทยาลัยได้น ามติ และผลการประชุมของสภามหาวิทยาลยัไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างครบถ้วน 

๕.๘๘ ๗๐.๕๙ ๒๓.๕๓ 

๑๙. มหาวิทยาลยัได้น ามติ และผลการประชุมของสภามหาวิทยาลยัไปสู่การ
ปฏิบัติ   ที่เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

๕.๘๘ ๔๗.๐๖ ๔๗.๐๖ 

เฉลี่ย ๓.๙๒ ๕๘.๘๒ ๓๗.๒๕ 
              
 จากตาราง กรรมการสภา ฯ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า การด าเนินการตามมติ และผลการ
ประชุมของสภามหาวิทยาลัย  อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๘.๘๒ 
         และกรรมการสภา ฯผู้ตอบแบบประเมิน ได้ให้เสนอแนะในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
     ๑๙. มหาวิทยาลัยได้น้ามติ และผลการประชุมของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติที่เกิด
ประโยชน์ต่อการด้าเนินงานของมหาวิทยาลัย      
  -  ยังคงมีความล่าช้า 
 
     

๒.๔  อัตตาภิบาล และธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลัย 

หัวข้อประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก 

๒๐. การด าเนินงานของสภามหาวทิยาลัยโดยส่วนรวมมคีวามคล่องตวั เป็นอิสระ 
มีเสรีภาพทางวิชาการ และรับผิดชอบต่อสังคม 

- - ๑๐๐.๐๐ 

๒๑. การด าเนินงานของสภามหาวทิยาลัย มสี่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได ้ - - ๑๐๐.๐๐ 

๒๒. ความพึงพอใจในการมีส่วนรว่มในการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยของท่าน - ๑๑.๗๖ ๘๘.๒๔ 

๒๓.ความพึงพอใจในความเป็นอิสระของการท าหน้าท่ีในสภามหาวทิยาลัยของ
ท่าน 

- - ๑๐๐.๐๐ 

เฉลี่ย - ๒.๙๔ ๙๗.๐๖ 

              
 จากตาราง กรรมการสภา ฯ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ประเมินว่า อัตตาภิบาล และธรรมาภิบาล
ของสภามหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก ทุกหัวข้อที่ประเมิน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๗.๐๖ 
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๒.๕  ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมส่วนบุคคลของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

           ๑) ควรมีโอกาสให้สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมพบกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้
ทราบปัญหาอุปสรรคความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปด้วยกัน   
 ๒) มหาวิทยาลัยควรน าเสนอวาระเชิงนโยบายมากกว่านี้ ควรมีอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของการประชุม
 ๓) สภามหามหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย แผนงาน ในการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานด้านการวิจัยให้
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น แผนการพัฒนาทางด้านการสอนของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง    
 ๔) มีการประเมินผลการสอนอย่างจริงจังเพ่ือจะได้น ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการสอนของอาจารย์
เป็นรายบุคคลต่อไป       
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“การประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗” 
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“การประชุมร่วม ๓ สภามหาวิทยาลัย ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี” 
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“คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย” 
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
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คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 

 

 

 

คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี ๔/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗) 
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คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี ๖/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

 

 

คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี ๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
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