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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
1.2.1 รายงานการด าเนินงานที่ส าคญัของมหาวิทยาลัย ในเดือนธันวาคม 2561 

 

ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านบริหาร 2 ธันวาคม 2561  
เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุม ชั้น 3  
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี 

เข้าร่วมประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 
7/2561 (146/2561)  
เรื่องส าคัญจากการประชุม ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ทบทวน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 
2561 (เอกสารหน้า 1 - 5) 
2. ข้อมูลการน าเสนอประเด็น 
“บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ในกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” 
(เอกสารหน้า 6 - 18) 

อธิการบดี 

 

  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 11/2561 
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2561 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561   
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  11/2561 เมื่อวันที่                      
16 พฤศจิกายน 2561 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณา
ตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นั้น กรรมการได้เสนอขอแก้ไขรายงาน                 
การประชุม ครั้งที่ 11/2561 ดังนี้ 
  1. ระเบียบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม หน้า 5 บรรทัดที่ 11 – 13  
 ข้อความเดิม 
      “กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอแก้ไขรายงานการประชุมหน้า 13 ระเบียบวาระที่ 3.3  
บรรทัดที่ 3 ข้อความว่า “ในกรณีแต่งตั้งหรือถอดถอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในต าแหน่งศาสตราจารย์...” 
แก้ไขเป็น “ในกรณีแต่งตั้งหรือถอดถอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในต าแหน่งอาจารย์ประจ า...” 
      ข้อความท่ีแก้ไข 
          “กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 13 ระเบียบวาระที่ 3.3  
ข้อความในตารางคอลัมน์  4 หลักการและเหตุผลที่แก้ไข/เพ่ิมเติม  ความว่า “มิได้ก าหนดการด าเนินการ                
ประเด็นการถอดถอนอาจารย์ประจ า” แก้ไขเป็น “มิได้ก าหนดการด าเนินการ ประเด็นการถอดถอนศาสตราจารย์” 

2. ระเบียบวาระท่ี 5.4 หน้า 31  
       ความเดิม 
       ข้อ 4 “กรณี นายสุเมธ  แย้มนุ่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งความ
ประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และขอถอนตัวจากการสรรหาและ
เสนอชื่อ  เพ่ือน าความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น ประเด็นการขอถอนตัวจากการเสนอชื่อเพ่ือน าความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง มอบ
ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย ด าเนินการประสานงานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบ
โดยเร็ว ก่อนน าความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ส าหรับการขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทราบ และด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ใหม่ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจาก
ต าแหน่ง (หลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)” 
       มติสภามหาวิทยาลัย ข้อ 3 “มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประสานงานส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบการขอถอนตัวจากการสรรหาและเสนอชื่อเพ่ือน าความกราบบังคมทูล
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ของนายสุเมธ  แย้มนุ่น” 
 เสนอว่า ควรแยกเป็นอีกวาระหนึ่ง เรื่อง นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งทราบ 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (เอกสารหน้า 1 - 34) 

  มติสภามหาวิทยาลัย  ..............................................................................................................  
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 3.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
 3.1.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต  
   ด้วย มีนักศึกษา (ภาคพิเศษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
มหาบัณฑิต จ านวน 10 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 161 คน รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ทั้งสิ้น 171 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้
ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้  

 (1) คณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตประจ าคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561, วันที่ 10 ตุลาคม 2561, วันที่ 14 พฤศจิกายน 
2561 และวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  

 (2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการ
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 
 (3) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการส าเร็จการศึกษารายวิชา
ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
  1) คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561, วันที่ 13 ตุลาคม 2561, วันที่ 
17 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 
  2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 

 (3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร และหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพื่อให้ความเห็นชอบ จ านวน 171 คน เป็นระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน           
10 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 161 คน ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 
2561 

 (4) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 10 คน และประกาศนียบัตร
บัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 161 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / 
หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้ 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา 
(จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา) รวม

ทั้งสิ้น ปริญญา
มหาบัณฑิต 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

1. คณะครุศาสตร์    
    1.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต    
 1.1.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 5 - 5 
 1.1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3 - 3 

รวมทั้งสิ้น 8 - 8 
 1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต    
  1.2.1 สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 161 161 

รวมทั้งสิ้น - 161 161 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 2.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 2 - 2 

รวมทั้งสิ้น 2 - 2 
รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 10 161 171 

 
   มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญามหาบัณฑิต                  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 10 คน และให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 161 คน          
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

 3.1.๒ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 ด้วย มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 76 คน จ าแนกเป็นนักศึกษา      

ภาคปกติ จ านวน 51 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 25 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง    
จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

 (2) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา           
ในการประชุมเม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

 (3) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

 (4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

  



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕61 
วันศุกร์ที ่14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. 

 (5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

 (6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 

 (7) กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการส าเร็จการศึกษารายวิชา
ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา
เพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 (8) สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 
2561 พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                 
จ านวน 76 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้  

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  1.1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6 - 6 
  1.1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 - 3 

รวมทั้งหลักสูตร 9 - 9 
 1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต    
 1.2.1 สาขาวิชาเคมี 3 - 3 
 1.2.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 4 - 4 
รวมทั้งสิ้น 13 - 13 

2. คณะครุศาสตร ์    
 2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 5 - 5 
 2.1.2  สาขาวิชาพลศึกษา 7 - 7 

รวมทั้งหลักสูตร 12 - 12 
รวมทั้งสิ้น 12 - 12 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
    3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
 3.1.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7 - 7 
 3.1.2 สาขาวิชาสังคมศึกษา 7 - 7 

รวมทั้งหลักสูตร 14 - 14 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

 3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 3.1.1 สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 3 - 3 
 3.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ) 2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 5 - 5 
 3.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 3.3.1 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1 - 1 
 3.3.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 4 4 

รวมทั้งหลักสูตร 1 4 5 
 3.4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 3.4 สาขาวิชานิติศาสตร์ - 9 9 

รวมทั้งหลักสูตร - 9 9 
รวมทั้งสิ้น 20 13 33 

4. คณะวิทยาการจัดการ    
 4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
 4.1.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1 - 1 
 4.1.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 - 1 
 4.1.3 สาขาวิชาการจัดการ 2 3 5 
 4.1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร 4 4 8 
 4.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
 4.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 2 3 5 

รวมทั้งหลักสูตร 2 3 5 
รวมทั้งสิ้น 6 7 13 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 5.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
 5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

- 3 3 

 5.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

- 2 2 

รวมทั้งหลักสูตร - 5 5 
รวมทั้งสิ้น - 5 5 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 51 25 76 
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 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 76 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 10 คน ประกาศนียบัตร
บัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 161 คน และปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 76 คน            

๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
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 3.2  พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง 
  ด้วย นายสุเมธ  แย้มนุ่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ขอลาออกจาก              
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย และขอถอนตัวจากการสรรหาและเสนอชื่อเพ่ือน าความกราบ
บังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๖ วรรคสาม ระบุว่า                 
“ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย                 
ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย” 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 มาตรา ๑๖ วรรคสาม “ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคน
หนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย” 
 
     ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.   พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย                 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………………………………………….…….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 3.3 พิจารณาด าเนินการให้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่ขอ
ลาออกจากต าแหน่ง  

สรุปเรื่อง 

             ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากต าแหน่ง จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
  ๑. นายสุเมธ  แย้มนุ่น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๕ 
พฤศจิกายน 2561 ขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย และขอถอนตัวจากการสรรหาและเสนอชื่อ
ตนเองเพ่ือน าความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  
  ๒. นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ขอลาออกจากต าแหน่งประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จึงส่งผลให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ๓. รองศาสตราจารย์กุลชลี  พวงเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากคณาจารย์
ประจ าของมหาวิทยาลัย ได้มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ขอลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา ๑๗ วรรคสี่ “ในกรณีที่...
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (3) (4) หรือ (5) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการด าเนินการ
ให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนแต่ถ้าวาระ  
การด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ให้สภามหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่มีอ านาจและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 18 ต่อไปได”้ 
  การด าเนินการให้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่ขอลาออกจากต าแหน่ง   
   ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 16(๕)  
  นายสุเมธ แย้มนุ่น ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามวาระ
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่          
ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แล้ว ดังนั้น จากข้อกฎหมาย
ข้างต้น จึงไม่ต้องด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทน และให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่มีอ านาจและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 18 ต่อไป  
  2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ตามมาตรา 16(๒) 

นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้ง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี และจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นับวาระท่ีเหลืออยู่ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ได้ ๑ ปี 8 เดือน 25 วัน 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕61 
วันศุกร์ที ่14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. 

ปัจจุบันข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ได้มาซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ได้ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ซึ่งใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561   
 

ตามความในข้อ ๘ วรรคสี่ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า “ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ  
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเท่าที่มีอยู่พิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคน
หนึ่งเป็นประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการแทน แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งด ารงต าแหน่งเพียง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน” ดังนั้น การได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย แทนคนเดิม มหาวิทยาลัยจึงต้องด าเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(4) 
    รองศาสตราจารย์กุลชลี พวงเพ็ชร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็น

กรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และจะครบวาระการด ารงต าแหน่งวันที่ 8 มีนาคม 
2563 นับวาระที่เหลืออยู่ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563 ได้ ๑ ปี ๓ เดือน 
10 วัน  

ตามความในข้อ ๘ วรรคสอง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์   
และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดว่า 
“ในกรณีที่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ท าการเลือกแทน
ต าแหน่งที่ว่าง โดยน าความในข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่วาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ าที่พ้นจากต าแหน่งนั้นจะเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน” ดังนั้น การได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า แทนคนเดิม มหาวิทยาลัยจึงต้องด าเนินการตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจ
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย... 
 ๑๘(10) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. รับทราบการขอลาออกจากต าแหน่ง ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 3 ราย 

ประกอบด้วย 
(๑) นายสุเมธ  แย้มนุ่น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
(๒) นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(๓) รองศาสตราจารย์กุลชลี  พวงเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ 

  ๒. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖(๒) และมาตรา ๑๖(๔) แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง  

๓.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…...……………………….………………….……… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 

3.4  พิจารณาทบทวนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีหนังสือที่ ศธ 0549/3358 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 
2561 เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จ านวน 11 คน  ประกอบด้วย 

1. นายสุเมธ  แย้มนุ่น   ด้านการศึกษา 
2. ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์  ด้านมนุษยศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง ด้านสังคมศาสตร์ 
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล   ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์  ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล   ด้านกฎหมาย 
7. นางดวงสมร  วรฤทธิ์   ด้านการงบประมาณและการเงิน 
8. นายขจร  จิตสุขุมมงคล  ด้านการบริหารงานบุคคล 
9. รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง ด้านการบริหารงานบุคคล  
10. นายภูธร  ภูมะธน   ด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  11. นายปราโมทย์  โชติมงคล  ด้านอื่นๆ (กฎหมาย)  
  เนื่องจาก นายสุเมธ แย้มนุ่น ผู้ที่ ได้รับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ล าดับที่ ๑  ได้มีหนังสือลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2561 ขอถอนตัวจากการสรรหาและเสนอชื่อตนเองเพ่ือน าความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
  ดั งนั้ น  เพ่ือให้การด าเนินการให้ ได้มาซึ่ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ              
เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 (๕) “กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบเอ็ดคน ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดย
ค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขต
พ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง”  

อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 18(8) จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการเสนอ
ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
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  1. พิจารณามอบมหาวิทยาลัยด าเนินการออกหนังสือแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพ่ือทราบ กรณี นายสุเมธ  แย้มนุ่น ขอถอนตัวจากการสรรหาและเสนอชื่อเพ่ือน าความกราบบังคมทูล     
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  2. การด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนนายสุเมธ แย้มนุ่น 
มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559 เสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗    

“๑๘(๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณามอบมหาวิทยาลัยด าเนินการออกหนังสือแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดม  

ศึกษาเพ่ือทราบ กรณี นายสุเมธ  แย้มนุ่น ขอถอนตัวจากการสรรหาและเสนอชื่อเพ่ือน าความกราบบังคมทูล
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๒. การด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนนายสุเมธ แย้มนุ่น 
มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559 เสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป 

๓. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…...……………………….………………….……… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
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 3.5   พิ จารณ าหนั งสื อส านั กงานคณ ะกรรมการการอุ ดมศึ กษา ที่ ศธ 

0509(5).13/4875 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  
สรุปเรื่อง 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีหนังสือที่ ศธ 0549/3358 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 
2561 เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นั้น 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0509(5).13/4875 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2561 ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดส่งเอกสารหลักฐานมาเพ่ือประกอบการด าเนินการเพ่ิมเติม พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง โดยข้อ ๑ ของหนังสือฉบับดังกล่าว ขอทราบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการด าเนินการตาม   
มาตรา 16 (๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบเอ็ดคน ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดย
ค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ...” นั้น สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา
เห็นสมควรก าหนดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอ่ืนๆ ไว้หรือไม่ อย่างไร  
 จากการตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2561 (การประชุมลับ) พบว่า ที่ประชุมมิได้ก าหนดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอ่ืนๆ ไว้ว่าเป็นด้านใด  
แต่เนื่องด้วยมีผู้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอ่ืนๆ  
ที่ประชุมจึงพิจารณาประวัติผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และมีความเห็นให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อผู้นั้น    
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี          
ตามมาตรา 16(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านอ่ืนๆ 
(กฎหมาย) จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็น 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

“มาตรา 16 (๕) “กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบเอ็ดคน ซึ่งจะทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณ
และการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง”    

“มาตรา ๑๘(๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอน
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. รับทราบหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ศธ 0509(5).13/4875            

ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  
 ๒. พิจารณาให้ความเห็นตามประเด็น ข้อ ๑  เกี่ยวกับการก าหนดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอ่ืน  ๆ  

๓. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…...……………………….………………….……… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
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3.6  พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 2 ราย 

สรุปเรื่อง 
             ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญารัตน์  อู่ตะเภา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๖๑ เรื่อง การร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากค าสั่งของผู้บังคับบัญชา รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารหน้า 1 ต่อมา อาจารย์ธัญณิชา ทองอยู่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง อาจารย์ 
สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เรื่อง การร้องทุกข์กรณี ไม่ ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากค าสั่ งผู้บั งคับบัญชา รายละเอียดปรากฏ              
ตามเอกสารหน้า 10 - 11 โดยทั้งสองรายได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ ตามข้อ ๙๔ และร้องทุกข์ตามข้อ 92 (1) 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่ง
พักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551  และประสงค์ให้พิจารณา
สอบสวน การใช้อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เป็นบรรทัดฐานที่ถูกต้องและชอบธรรม 
  นายกสภามหาวิทยาลัยได้มีหนังสือ ที่ 432/2561 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และ
หนังสือที่ 433/2561 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 แจ้งเรื่องร้องทุกข์พร้อมทั้งส่งส าเนาหนังสือร้องทุกข์
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ (คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) ทราบ รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารหน้า 9 และหน้า 20 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการ
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และ            
การร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ข้อ ๙๗ ที่ก าหนดว่า “เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๙๔ แล้ว  ให้นายกสภา               
มหาวิทยาลัย มีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งส าเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือ
เหตุแห่งความคับข้องใจทราบโดยเร็ว  และให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือ เหตุแห่งความคับ
ข้องใจนั้นส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและค าชี้แจงของตน (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันท า
การนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ...” 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ชี้แจงเรื่อง
ร้องทุกข์ของอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 2 ราย พร้อมเอกสารประกอบการชี้แจง ต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้า 21 - 22 

  ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้ 
๑. รับทราบ เรื่อง ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากค าสั่งผู้บังคับบัญชา        

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญารัตน์  อู่ตะเภา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และของอาจารย์ธัญณิชา ทองอยู่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. พิจารณามอบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เป็นผู้พิจารณาค าร้องทุกข์ ของผู้ร้องทุกข์ท้ัง 2 ราย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา     
การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 
 “ข้อ ๙๘ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน      
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์…” 
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 ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๗ คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ 
      ... 
 (๒) พิจารณาค าร้องทุกข์ของข้าราชการ และพนักงาน ผู้ที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
 (๓) ปฏิบัติงานตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. รับทราบ เรื่อง ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากค าสั่งผู้บังคับบัญชา        

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญารัตน์  อู่ตะเภา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และของอาจารย์ธัญณิชา ทองอยู่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. พิจารณามอบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เป็นผู้พิจารณาค าร้องทุกข์ ของผู้ร้องทุกข์ท้ัง 2 ราย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

๓.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…...……………………….………………….……… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
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 3.7  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 สรุปเรื่อง 
 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา และได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 นั้น                       
ในปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดให้มี
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม             
พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์  ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ ดร.พัฒนพงศ์  จันทร์ควง  กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณ ี กรรมการ 
 4. นางศุภศร  ยินดีสุข    กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 โดยมีเกณฑ์การประเมิน  5  ระดับ คือ 
 0.00 - 1.50  การด าเนินงาน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  การด าเนินงาน ต้องปรับปรุง 
 2.51 - 3.50  การด าเนินงาน ระดับพอใช้ 
 3.51 - 4.50  การด าเนินงาน ระดับดี 
 4.51 - 5.00  การด าเนินงาน ระดับดีมาก 
 มหาวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ                 
4.34 คะแนน การด าเนินงานระดับดี  ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม                
(หน้า 1 – 9) 
  

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอน
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
      ข้อ 7 ให้สถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องทุกหลักสูตร โดยด าเนินการดังนี้ 
  ... 
  7.3 รายงานผลการด าเนินการต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสาธารณะ 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2560 และพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานที่เสนอ  

 ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................... ...................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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 3.8  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 โดยบังคับใช้มาระยะหนึ่งแล้ว เพ่ือให้ข้อบังคับดังกล่าว ทันสมัย สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน และให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิรูปบทบาทของสภามหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเทพสตรี ในประเด็นด้านการประชุมสภามหาวิทยาลัย ไว้ด้วย 
  คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ด้านการบริหารเชิงนโยบายและด้านอ่ืนๆ             
จึงได้ด าเนินการพิจารณายกร่างข้อบังคับดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบร่าง ข้อบังคับดังกล่าว และมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
2561 ได้พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
และมีมติให้ความเห็นชอบ โดยให้น าเสนอคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี พิจารณาต่อไป 
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ ประชุม
พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยในคราว
ประชุม 11/2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
เทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  ในการนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย              
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 5) 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมาย ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วน
ราชการ หรือหน่วยราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
  “มาตรา 19 การประชุมสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ที่เสนอ 
  ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             

  มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕61 
วันศุกร์ที ่14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
 4.1 พิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560             
ได้มีมติ อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัย โดยคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้ด าเนินการเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือรับรองหลักสูตรแล้วนั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องและส่งหลักสูตรดังกล่าวคืน
ให้กับสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 
  1. แก้ไขวิชาเอกเลือก 
  2. แก้ไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  3. แก้ไขแผนการศึกษาให้ถูกต้องตามโครงสร้างหลักสูตร 
  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ด าเนินการ
ปรับแก้ไขเล่มหลักหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้ผ่าน          
การพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 9/2561             
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)              
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 40) 
  

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
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 ประเด็นเสนอพิจารณา 
            ๑.  พิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามข้อเสนอแนะ
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...………………………………………….……..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1  สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย 
  สรปุเรื่อง 
  ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผล 
การติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ว่าควรต้องมีการรายงาน ผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะที่ส าคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
11/2561 เพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 6) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติ 
สภามหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะที่ส าคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561                 

๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  

..................................................................................................................... .........................................................  

............................................................................................................................. .................................................  

.................................................................................................................................................. ............................  
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5.2  รับทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ประสานงาน
โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ในการรวบรวมจัดส่งข้อมูลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้กับโรงเรียนนายร้อยต ารวจ                 
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ให้รับผิดชอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ                         
การอุดมศึกษา จ านวน 81 แห่ง ซึ่งการประเมินได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และส านักงานคณะกรรมการ                 
การอุดมศึกษา ได้ส่งรายงานผลการประเมิน ดังกล่าว แจ้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือทราบและ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.03 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับสูง 
และอยู่ในอันดับที่ 75 ของจ านวน 81 หน่วยงาน  
  ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ                       
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 8) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  รับทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ...............................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................  

............................................................................................................................. .................................................  

.......................................................................... ....................................................................................................  
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5.3 รับทราบการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เร่ือง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102  

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีประกาศ ก าหนดต าแหน่ง
ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด     
สามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2561) โดยความ
ในข้อ ๔ (๗) 7.10.6.9 ของประกาศก าหนดให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 นั้น 

 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ออกประกาศเรื่อง ก าหนดต าแหน่ง
ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน 2561) โดยความในข้อ ๓ ก าหนดให้ยกเลิก
ความในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของ    
ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่ง
ต่อไปนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
 ... 
 (๒) ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดตาม ข้อ ๔(๗) ๗.๑๐ 
ดังต่อไปนี้ 
 2.1 นายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดรัฐ ตามข้อ ๔(๗) 7.10.6 
 …” 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ     
การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 ที่ให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกสภาและกรรมการสภาในสถาบัน  
อุดมศึกษาในสังกัดรัฐ ตามข้อ ๔(๗) 7.10.6 มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 ตั้งแต่วันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 

  ประเด็นเสนอ 

๑. รับทราบการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 ที่ให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่ง       
นายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดรัฐ ตามข้อ ๔(๗) 7.10.6 มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน    
และหนี้สินตามมาตรา 102 ตั้งแตว่ันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 

๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…...……………………….………………….……… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………… 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕61 
วันศุกร์ที ่14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕61 
วันศุกร์ที ่14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอื่นๆ 
๗.๑ ……………………………….……………………………………....…………………………………...............……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

๗.๒ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

๗.๓ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

๗.๔ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

๗.๕ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


