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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

คร้ังที่ 10/๒๕61 
วันศุกรที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. 
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-------------------------------------- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ 
        1.1  เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจงเพ่ือทราบ 
     1.2  เรื่องท่ีอธิการบดีแจงเพ่ือทราบ 
   1.2.1  ทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2561 
 รับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันท่ี 21 
กันยายน 2561   
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
  3.1  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต    
 3.2  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได จากการเปดรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2561 
 3.3  พิจารณาราง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. .... 
 3.4   พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษา  
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
 3.5  พิจารณาการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการขอตําแหนงทางวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 3.6  พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
และระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา 2560 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
  5.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
                      5.2  รับทราบ ผลการดําเนินการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนยุทธศาสตร  
20 ป  มหาวิทยาลัยราชภัฏ และแนวทางการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน” 
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ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 

 1.1 เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจงเพ่ือทราบ  
   1.1.1 ....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
   1.1.2....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
   1.1.3....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจงเพ่ือทราบ 
   1.2.1 ....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
   1.2.2....................................................................................................................................... 
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   1.2.3....................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 9/2561 
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันท่ี 
21 กันยายน 2561   

 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 9/2561 เ ม่ือวันท่ี                      
21 กันยายน 2561 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณา
ตรวจสอบรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 นั้น จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม (เอกสารหนา 1 - 36) 

  มติสภามหาวิทยาลัย  .............................................................................................................. 

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

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

........................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 3.1  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต    
  3.1.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต 
   ดวย มีนักศึกษา (ภาคพิเศษ) ระดับบัณฑิตศึกษา สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
มหาบัณฑิต จํานวน 25 คน โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากหนวยงานและคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ          
เพ่ือเสนอใหปริญญามหาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษาตามลําดับ ดังนี้  
   1.  คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะครุศาสตร ดําเนินการพิจารณาอนุมัติ                 
ผลการศึกษา ในการประชุม เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561, วันท่ี 8 สิงหาคม 2561 และวันท่ี 24 สิงหาคม 
2561  

  2.  คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการ
พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการประชุม เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 

  3.  คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุม เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 และวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 

  4. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการสําเร็จการศึกษา
รายวิชาของนักศึกษาแตละหลักสูตร และดําเนินการสงผลการศึกษาเขาระบบพรอมตรวจสอบผลการสําเร็จ
การศึกษา เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

   (1) คณะครุศาสตร  เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561, วันท่ี 10 สิงหาคม 
2561 และวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 

   (2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 
   (3) คณะวิทยาการจัดการ เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 และวันท่ี 10 

สิงหาคม 2561 
  5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา

ครบถวนตามเกณฑแตละหลักสูตร  และหลักฐานการเผยแพรผลงาน และเสนอการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาตอสภาวิชาการ เพ่ือใหความเห็นชอบ ระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 25 คน ในการประชุม
ครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 7 กันยายน 2561 และในการประชุมครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 5 ตุลาคม 2561 

 6. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2561 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2561 
พิจารณาใหความเห็นชอบเสนอการใหปริญญาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน           
25 คน รายละเอียดจํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้  
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

จํานวนนักศึกษา (คน) 
 

1. คณะครศุาสตร  
     1.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
 1.1.1 สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา 3 
 1.1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 4 

รวมท้ังส้ิน 7 

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
     2.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
 2.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 8 

รวมท้ังส้ิน 8 

3. คณะวิทยาการจดัการ  
     3.1 หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต  
 3.1.1 สาขาวิชาการจัดการ 10 

รวมท้ังส้ิน 10 

รวมจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังส้ิน 25 

 
   มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต แก
ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 25 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 
  3.1.๒ พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัณฑิต    

 ดวย มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 273 คน จําแนกเปนนักศึกษา          
ภาคปกติ จํานวน 97 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จํานวน 176 คน โดยผานการพิจารณากลั่นกรอง    
จากหนวยงานและคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอใหปริญญาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษาตามลําดับ ดังนี้ 

 1.  คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2561 

 2. คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2561 

 3. คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ใน
การประชุมเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2561 

 4. คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดดําเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2561 

5. คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2561 
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6. คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ไดดําเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  
ในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 256 

7. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการสําเร็จการศึกษา
รายวิชาของนักศึกษาแตละหลักสูตร และดําเนินการสงผลการศึกษาเขาระบบพรอมตรวจสอบผลการสําเร็จ
การศึกษาเพ่ือนําเสนอตอสภาวิชาการ ระหวางวันท่ี 3 - 5, 8 ตุลาคม 2561  

8. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี 10/2561 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 
2561 พิจารณาใหความเห็นชอบเสนอการใหปริญญาบัณฑิตแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี               
จํานวน 273 คน รายละเอียดจํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้  

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา 

รวมท้ังส้ิน 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
 1.1 หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต    
 1.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3 - 3 

รวมท้ังหลักสูตร 3 - 3 

รวมท้ังส้ิน 3 - 3 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
 2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 2.1.1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 1 - 1 
 2.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6 - 6 
 2.1.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ) 4 - 4 

รวมท้ังหลักสูตร 11 - 11 
 2.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 2.2.1 สาขาวิชานิติศาสตร 3 - 3 

รวมท้ังหลักสูตร 3 - 3 
 2.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 2.3.1 สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 1 66 67 
 2.3.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 6 34 40 

รวมท้ังหลักสูตร 7 100 107 

รวมท้ังส้ิน 21 100 121 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา 

รวมท้ังส้ิน 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

3. คณะวิทยาการจัดการ    
 3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 3.1.1 สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 11 - 11 

รวมท้ังหลักสูตร 11 - 11 
   3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
 3.2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 35 21 56 
 3.2.2 สาขาวิชาการจัดการ 2 21 23 
 3.2.2 สาขาวิชาการจัดการ 11 - 11 

รวมท้ังหลักสูตร 48 42 90 
 3.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
 3.3.1 สาขาวิชาการบัญช ี 3 25 28 

รวมท้ังหลักสูตร 3 25 28 

รวมท้ังส้ิน 62 67 129 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 4.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
 4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟาอุตสาหกรรม) 

1 5 6 

 4.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ
อุตสาหกรรม) 

9 - 9 

 4.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

- 4 4 

รวมท้ังหลักสูตร 48 42 90 

รวมท้ังส้ิน 10 9 19 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 - 1 

รวมท้ังหลักสูตร 1 - 1 

รวมท้ังส้ิน 1 - 1 

รวมจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังส้ิน 97 176 273 
 

 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต แกผูสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 25 คน และอนุมัติใหปริญญาบัณฑิต แกผู สําเร็จการศึกษา จํานวน 273 คน                 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
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 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๓.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๔.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑. พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 25 คน และอนุมัติให

ปริญญาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 273 คน                  
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
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 3.2  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได จากการเปดรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2561 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) เขาศึกษา
ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2561 ประกอบดวย คณะมนุษยศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 2 สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 4 สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 สาขาวิชา และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 สาขาวิชา รวมจํานวนนักศึกษาเขาใหมท่ีลงทะเบียนท้ังสิ้น 285 คน               
มีรายรับท้ังสิ้น 4,913,280 บาท (สี่ลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนสามพันสองรอยแปดสิบบาทถวน) 
  ตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การบริหารงบประมาณ และการเงิน        
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 3 การจดัทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณ ขอ 17 
  “ใหมหาวิทยาลัย ทําคําขอตั้งงบประมาณจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ เพ่ือเปน
คาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ในวงเงิน           
ไมเกินรอยละแปดสิบของประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น…”  
  มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการสรุปผลการจัดสรรงบประมาณจากการรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) รอยละแปดสิบ เปนเงินจํานวน 3,930,600 บาท (สามลานเกาแสนสามหม่ืนหกรอยบาทถวน)            
เพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2561 และ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งท่ี 10/2561 
เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจาก
งบประมาณ เงินรายได จากการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2561 
จํานวน 3,930,600 บาท (สามลานเกาแสนสามหม่ืนหกรอยบาทถวน) ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หนา 1 - 24)    

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗           
“มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจาย จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย” 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หมวด ๓ ขอ ๑๗ “ใหมหาวิทยาลัยทําคําขอต้ังงบประมาณจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ           

เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย            
ในวงเงินไมเกินรอยละแปดสิบของประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น 

ในกรณีมีเหตุความจําเปนเรงดวน จะตองจัดสรรเงินรายได ประจําปงบประมาณเกินกวาท่ี
ไดรับการอนุมัติไวในวรรคแรก ใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมเสนอขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ตองไมเกินวงเงินสวนท่ีกันไวรอยละยี่สิบของงบประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น” 
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ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณ เงินรายได จากการเปดรับนักศึกษา

ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2561 จํานวน 3,930,600 บาท (สามลานเกาแสนสามหม่ืน
หกรอยบาทถวน) เพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.3  พิจารณาราง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗           
มาตรา ๑๗  กําหนดให “การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา”  
ประกอบกับคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ เพ่ือเปนมาตรฐานกลางใหสถาบันอุดมศึกษาออกขอบังคับ ท้ังนี้ สภาสถาบันอุดมศึกษา             
อาจกําหนดหลักเกณฑเพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบายการพัฒนาอาจารยของแตละ
สถาบันอุดมศึกษาไดแตตองไมต่ํากวามาตรฐานกลางท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
 ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกลาว ไดมีผลบังคับใช เม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับตั้งแตวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี             
๑๐/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงไดพิจารณาจัดทําราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. .... เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว 
 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง              
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ             
การประชุม (หนา 1 - 18) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมาย               
ใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการ                       
หรือหนวยราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
   “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการ             
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย”  
   2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. .... 
 ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......… 
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 3.4   พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษา  
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... 
 

 สรุปเร่ือง 
 ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือประทับตรา ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 
0592(2)2.14/ว 1359 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แจงวา ตามท่ี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 7 
ตุลาคม 2558 ไดประกาศราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาถือ
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุงหวังการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาแลวเห็นวา ประกาศมาตรฐานดังกลาว          
ไดบังคับใชมาระยะหนึ่งแลว สมควรท่ีจะมีการติดตามการบังคับใชวาบังเกิดผลอยางไร ดังนั้น จึงขอความ
อนุเคราะหใหจัดสงสําเนาขอบังคับสถาบันอุดมศึกษาท่ีใชในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือฉบับนี้  
  มหาวิทยาลัย โดยสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ไดดําเนินการยกราง ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กําหนด ท้ังนี้ ไดผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 10/2561 เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 และ
สภาวิชาการในการประชุม ครั้งท่ี 10/2561 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2561 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หนา ... - ....) 
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมาย               
ใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการ                       
หรือหนวยราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา              
พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2558 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษา  
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
 ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.5  พิจารณาการกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการขอตําแหนงทางวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 สรุปเร่ือง 
 ตามท่ี ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนง         
ทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ.2561 ก.พ.อ. ไดกําหนด “ใหการแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตองระบุสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการนั้นๆ เพ่ือแสดงถึง              
ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ซ่ึงแนวทางในการกําหนดสาขาวิชาจะพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงาน
สอนและผลงานทางวิชาการท่ีใชประกอบในการเสนอขอกําหนดตําแหนงนั้น จึงไดกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับ
การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว เพ่ือให
สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน”  
  โดยขอ 2 ของประกาศดังกลาว กําหนดวา “การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษา กําหนดชื่อสาขาวิชา ตามเอกสารแนบทายประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียง
สาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว” 
 มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เก่ียวกับเรื่องดังกลาว ดังนี้ 
  1. ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2561 
 2. ใหคณะ สาขาวิชา พิจารณาและสงชื่อสาขาวิชาท่ีสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย 
 3. นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2561 
 4. นําเสนอสภาวิชาการ พิจารณา เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2561  
 ดังนั้น เพ่ือใหการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการขอตําแหนงทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเทพสตรี เปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนง         
ทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ.2561 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
กําหนดการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการขอตําแหนงทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (หนา 1 - 35) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
        “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมาย               
ใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการ                       
หรือหนวยราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได”  

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ. 2561  
  “ขอ 2 การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใหสภา
สถาบันอุดมศึกษา กําหนดชื่อสาขาวิชา ตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชา
สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว” 
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 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑. พิจารณาเห็นชอบการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการขอตําแหนงทางวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………................ 

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

.............................................................................................................................................................................. 
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 3.6  พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
และระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา 2560 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ             
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ . 2557 โดยสํานักงานคณะกรรมการ                   
การอุดมศึกษา ซ่ึงมีการประเมิน ระดับหลักสูตร (ประเมินรายสาขาวิชา) และระดับคณะ โดยมีชวงระยะเวลา                 
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามลําดับ ดังนี้  
  ๑. ระดับหลักสูตร ดําเนินการประเมินระหวางวันท่ี 12 กรกฎาคม ถึง 27 สิงหาคม 
2561 

2. ระดับคณะ ดําเนินการประเมินระหวางวันท่ี 20 ถึง 31 สิงหาคม 2561  
 

โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะนั้น ประธาน
คณะกรรมการประเมินฯ เปนผูทรงคุณวุฒิท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
  มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
2560 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ สรุปดังนี้ 
  ผลการประเมินระดับคณะ 

หนวยงานท่ีรับการประเมิน 
ผลการประเมินระดับสาขาวิชา  

(จํานวนสาขาวิชา) 
ผลการประเมิน 

ระดับคณะ 
ระดับ ดี ปานกลาง ไมผาน คะแนน ระดับ 

ระดับคณะ       
  ๑. คณะวิทยาการจัดการ ปริญญาตร ี 8 1 - 

4.19 ระดับดี 
บัณฑิตศึกษา 1 - - 

  ๒. คณะมนุษยศาสตร           
และสังคมศาสตร 

ปริญญาตร ี 11 - 1 
4.08 ระดับดี 

บัณฑิตศึกษา - - 1 
  ๓. คณะครุศาสตร ปริญญาตร ี 3 - - 

4.42 ระดับดี ป.บัณฑิต 1 - - 
บัณฑิตศึกษา 2 - - 

  ๔. คณะวิทยาศาสตร           
และเทคโนโลยี 

ปริญญาตร ี 9 - - 
4.38 ระดับดี 

บัณฑิตศึกษา 1 - - 
  ๕. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตร ี 3 - - 

4.24 ระดับดี 
บัณฑิตศึกษา - - - 

  ๖. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตร ี 4 - - 
4.31 ระดับดี 

บัณฑิตศึกษา - - - 
รวม 43 1 2   

 

 ในภาพรวมทุกคณะอยูในระดับดี  สวนระดับสาขาวิชานั้น คณะกรรมการประเมินระดับคณะ
ยืนยันผลการประเมิน จําแนกไดดังนี้ 
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ระดับปริญญาตรี มีผลการประเมินระดับดี 38 สาขาวิชา และมีผลการประเมินระดับ        
ปานกลาง  1  สาขาวิชา และมีผลการประเมินไมผาน 1 สาขาวิชาโดยสาขาวิชาท่ีไมผาน คือ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เนื่องจาก มีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
จํานวน 4 คน จึงไมเปนไปตามเกณฑการประเมินมาตรฐานระดับหลักสูตรในองคประกอบท่ี 1 การกํากับ
มาตรฐาน  ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เกณฑขอท่ี 1 กําหนดวา ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ู มีผลการประเมินระดับดี 1  สาขาวิชา 
ระดับบัณฑิตศึกษา มีผลการประเมินระดับดี 4 สาขาวิชา มีผลการประเมินระดับและ

มีผลการประเมินไมผาน 1 สาขาวิชา โดยสาขาวิชาท่ีไมผาน คือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เนื่องจาก มีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
จํานวน 3 คน จึงไมเปนไปตามเกณฑการประเมินมาตรฐานระดับหลักสูตรในองคประกอบท่ี 1 การกํากับ
มาตรฐาน  ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เกณฑขอท่ี 1 กําหนดวา ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน         
 
ชวงคะแนน 

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร 
0.00 - 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 0.01 – 2.00 นอย 
1.51 - 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 2.01 – 3.00 ปานกลาง 
2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 3.01 – 4.00 ด ี
3.51 - 4.50  การดําเนินงานระดับดี 4.01 – 5.00 มาก 
4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก   
 
  ท้ังนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัย            
จึงเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา 2560 ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นและขอเสนอแนะ                  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หนา 1 - 7) 

 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอน
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
      ขอ 7 ใหสถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่องทุกหลักสูตร โดยดําเนินการดังนี้ 
  ... 
  7.3 รายงานผลการดําเนินการตอสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสาธารณะ 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา 2560 และพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ
เก่ียวกับรายงานท่ีเสนอ  

 ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………………………………………………………….. 
..............................................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
  -  
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 
 5.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย 
  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดรายงานผล 
การติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ 
เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ วาควรตองมีการรายงาน ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ท่ีสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะท่ีสําคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561                
เพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารหนา 1 - 6) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  รับทราบรายงานผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีสืบเนื่องจากมติ 
สภามหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะท่ีสําคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561                 

๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 

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

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

..............................................................................................................................................................................  
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 5.2 รับทราบ ผลการดําเนินการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ และแนวทางการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร            
การพัฒนาทองถิ่น” 
 

  สรุปเร่ือง 
  ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดจัดประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆท่ัว
ประเทศ ระหวางวันท่ี 9 – 11 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือรวมกันพิจารณา
ทบทวนตัวชี้วัดตางๆ  ของแผนยุทธศาสตรฉบับแรก  ใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับการปฏิบัติไดจริง  
เพ่ือใหสอดคลองกับการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                
พ.ศ.  2562  ภายใตโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จึงเห็นควรจะกําหนด
แนวทางในบริหารจัดการดานงบประมาณไปในทิศทางเดียวกัน และประกอบกับในระยะเวลาอันใกลนี้จะตอง
เตรียมจัดทํากรอบงบประมาณป  2563  จึงจําเปนตองหารือเพ่ือทํากรอบงบประมาณดานการพัฒนาทองถ่ิน
ควรจะเปนอยางไรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายตามพระราโชบายตอไป 
โดยกําหนดการประชุมเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ ในประเด็น ดังนี้ 

  1.  รายงานสรุปผลการประเมินการดําเนินงานตามยุทธศาสตรตอคณะทํางานของทาน
องคมนตรี 
 2.  พิจารณาปรับกิจกรรมและตัวชี้วัดของยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ใหเหมาะสมและ 
สอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

 3.  กําหนดเปาหมาย กิจกรรม และตัวชี้วัดของการดําเนินการของโครงการตามยุทธศาสตรท่ี 
ไดรับงบประมาณในป 2562 
  4.  เสนอแนะโครงการตอเนื่องท่ีจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลใน
ปงบประมาณ 2563 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดี 
ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน และรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เขารวมการดําเนินการดังกลาว โดยมีรายงานสรุป ดังเอกสารประกอบการประชุม หนา 1 - 22             
ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะเรงดําเนินการนําขอสรุปดังกลาว ไปปรับตัวชี้วัดในโครงการ ตามงบประมาณ โครงการ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตอไป 
  

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 10/๒๕61 
วันศุกรท่ี 19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. 

ณ หนวยจัดการศึกษานอกท่ีต้ัง มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี  

 

 ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา 
1. รับทราบ ผลการดําเนินการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนยุทธศาสตร  

20  ป  มหาวิทยาลัยราชภัฏ และแนวทางการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน” 
2.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 

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

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

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



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 10/๒๕61 
วันศุกรท่ี 19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. 

ณ หนวยจัดการศึกษานอกท่ีต้ัง มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี  

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

   - 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 10/๒๕61 
วันศุกรท่ี 19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. 
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ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอ่ืนๆ 
  

 ๗.๑ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

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

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

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

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

 


	ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

