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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
    1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านวิเทศ
สัมพันธ์ 

12 - 17 กรกฎาคม 2562 
ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ ฮันกุกและ
มหาวิทยาลัยฮันกุก ประเทศเกาหลี
ใต ้

น าตัวแทนนักศึกษาจ านวนรวมทั้งสิ้น 12 คน 
(คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ร่วม
ทัศนศึกษา ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่ง
โค ร งก ารนี้ ป ระสบ ความ ส า เร็ จ  บ รรลุ
วัตถุประสงค์อย่างน่าประทับใจ นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์ อันมีค่าในการเรียนรู้ใน
ต่างแดน ทั้งการใช้ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม 
การด าเนินชีวิต 

ศูนย์ภาษา 

18 - 19 กรกฎาคม 2562
จังหวัดลพบุรี 

แม่ข่ายโครงการพ่ีเลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็กจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมโรงเรียนวัด
ตองปุ โรงเรียนวัดส าราญ โรงเรียนวัดท่าแค
และโรงเรียนวัด ไผ่ แตรที่ ท างศูน ย์ ภ าษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรับผิดชอบ 

ซึ่งในปีนี้ทางศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีได้ดูแลโรงเรียนจ านวนทั้งสิ้น 16 
แห่งในเขตลพบุรีและสิงห์บุรี โดยมีอาจารย์
จ า ก ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และศูนย์ภาษา
เป็นพี่เลี้ยง 

20 กรกฎาคม 2562 

ณ ห้อง 19/401 อาคาร 19 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ศูนย์ภาษาจัดสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษาและ
บุคคลภายนอกจ านวน 70 คน 

  
18 - 25 กรกฎาคม 2562 

ณ อาคาร 19 ชั้น 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับ
ผู้ สู งอายุ รุ่ นที่  1  ระหว่างวันที่  18 -25 
กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 19 ชั้น 4 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์จัดอบรมทาง
ภาษา โดยศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรีได้รับงบประมาณจากส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
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ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านวิเทศ
สัมพันธ์ 
(ต่อ) 

28 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ  
ผิงตง (National Pingtung 
University) ประเทศไต้หวัน 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น า
ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จ านวน 7 คน จากคณะมนุษยศาสตร์และ
สั งค ม ศ าส ต ร์  ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คณ ะเท ค โน โลยี อุ ตส าหกรรม  เข้ าร่ วม
โครงการค่ายส ารวจวิทยาศาสตร์ (Science 
Exploration Camp) ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  2 8 
ก รก ฎ าค ม  - 7  สิ งห าค ม   2 5 6 2  ณ 
มห าวิท ยาลั ย แห่ งช าติ ผิ งต ง (National 
Pingtung University) ประเทศไต้หวัน 

ศูนย์ภาษา 

2 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนจาก 
(TRU Pre-Service Student Exchange 
Project for exchange students) จ า ก 
University Sarjanawiyata Tamasiswa 
(UST) ประเทศอินโดนี เซีย จ านวน 2 คน 
โดยจะมาฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นระยะเวลา 
1 เดือน 

26 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 
2562 ณ อาคาร 19 ชั้น 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับ
ผู้สูงอายุรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 
2562 ถึง 5 สิงหาคม ณ อาคาร 19 ชั้น 4 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์จัดอบรมทาง
ภ าษ า  จ า น ว น  3 รุ่ น  โด ย ศู น ย์ ภ าษ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เท พ ส ต รี ได้ รั บ
งบประมาณจากส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

6 - 14 สิงหาคม 2562 

ณ อาคาร 19 ชั้น 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับ
ผู้สูงอายุรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-14 สิงหาคม 
2562 ณ อาคาร 19 ชั้น 4 ส านักงานวิเทศ
สัมพันธ์และศูนย์จัดอบรมทางภาษา โดยศูนย์
ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับ
งบประมาณจากส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
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ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ด้านวิเทศ
สัมพันธ์ 
(ต่อ) 

6 สิงหาคม 2562 

ณ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

การต้อนรับและปฐมนิ เทศผู้ จัดการและ
อาสาสมัครชาวเกาหลีจาก KOIKA ที่จะมา
ช่วยสอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเป็น
ระยะเวลา 1 ปีครึ่ง ณ ม.ราชภัฏเทพสตรี 
โด ย จ ะ เริ่ ม ท า ง าน กั บ ท า งศู น ย์ ภ าษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีตั้งแต่วันที่ 27 
สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 

ศูนย์ภาษา 

8 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความ
เข้าใจเรื่องการจัดตั้งศูนย์สอบโทเฟิลไอทีพี 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ 
บริษัท เอ็ดลิงก์ จ ากัด ส าหรับพิธีลงนามครั้งนี้
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีเป็นศูนย์ในการสอบโทเฟิลไอ
ที พี  ห รื อ ก า ร ท ด ส อ บ วั ด ค ว า ม รู้ ท า ง
ภาษาอังกฤษ ส าหรับประเทศที่ ไม่ ได้ ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ให้กับคณาจารย์ 
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคล
ทั่วไป 

ด้านบริหาร 
 
 
 
 

วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒  
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย จังหวัดกาญจนบุรี 

คณ ะผู้ บ ริห ารมหาวิทยาลั ย  บั นทึ ก เทป
รายการโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๒ สิงหาคม
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

งานประชาสัมพันธ์ 
กองกลาง นั ก งาน
อธิการบดี 

ด้านนักศึกษา 
      

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและ
แผน อาคารส านักงานอธิการบดี 

กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการคัดเลือก
นักศึกษา เพ่ือเข้ารับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูน
ผู้หนึ่ง จ านวน ๓ ทุนการศึกษา ซึ่งนักศึกษา
จะได้รับเงินทุนการศึกษา ปีการศึกษาละ 
๔๐,๐๐๐ บาท โดยนักศึกษาที่ ได้รับการ
คัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑) นายเมธาสิทธิ์  ศรีนาค สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๒) นายพันธกานต์  เงินลา  สาขาวิชา
จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

๑. กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี 
๒ . มู ลนิ ธิน ายห้ าง 
โรงปูนผู้หนึ่ง 
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ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านนักศึกษา 
(ต่อ) 

      

 ๓) นางสาววิภาวี  ค าเจริญ  สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์  
อาคารรัตนเทพสตรี 

โครงการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วัน เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิ งหาคม 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    

กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี    
 

วันที่ ๙ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพมหานคร 

กองพัฒนานักศึกษา น านักศึกษาเพ่ือเข้าร่วม
อบรมในการพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแล
นั ก เรี ยน ทุ นพ ระราชท าน  ใน โครงการ 
กองทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย
มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทุนดังกล่าว จ านวน 
๑  ราย คือ  นางสาวนิ ตา  ถือสั ตย์ เที่ ย ง 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

1. กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี    
2 . โค ร งก า ร ก อ ง
ทุนการศึกษา 

ด้านการศึกษา วันที่ 7 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 
อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
เทพสตรี ร่วมต้อนรับ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร 
และ นายธงฉัตร ภู ริวัฒนา คณะท างาน
อ านวยการศูนย์เครือข่าย สมศ. ในโครงการ
ลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานของ  
ศูนย์เครือข่าย สมศ.ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
  - รั บ ฟั งค า ชี้ แ จ งวั ต ถุ ป ร ะ ส งค์
โครงการ โดย คณะท างานอ านวยการศูนย์
เครือข่าย สมศ. 
 - รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์
เครือข่ าย สมศ. โดย ผศ .จินตนา เวชมี 
ประธานศูนย์เครือข่าย สมศ. และคณะ 
 - ตอบข้อซักถามและเยี่ยมชมศูนย์
เครือข่าย สมศ. 

ศูนย์เครือข่าย สมศ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
เทพสตรี 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2562               
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  8/2562 เมื่อวันที่                      
19 กรกฎาคม 2562 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และด าเนินการจัดส่งให้กรรมการ
พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นั้น กรรมการได้เสนอขอแก้ไขรายงาน                 
การประชุม ครั้งที่ 8/2562 ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี / หน้า / 
บรรทัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข 

1. ระเบียบวาระท่ี 4.2 /  
หน้า 14 / บรรทัดที่ 20 
และหน้า 15 / บรรทัดที่ 21 

“คณะกรรมการนโยบายและแผน          
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย” 

“คณะกรรมการปรับปรุงนโยบายและ
แผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย” 

2. ระเบียบวาระที่ 6.1 / 
หน้า 23 / บรรทัดที่ 18 และ 
21 และหน้า 24 / บรรทัดที่ 9 
3.ระเบียบวาระที่  5.4 / หน้า 
23 / บรรทัดที่ 15 
 

“แ ล ะ ม อ บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั บ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยไป
พิจารณาประกอบการด าเนินการ
ต่อไป” 
 

“และมอบมหาวิทยาลั ย พิ จาณ า
แ น วท า งคุ้ ม ค รอ งแ ล ะ ให้ ค ว าม
ช่วยเหลือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ในฐานะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ด้วย” 

 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 8/2562              

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 (เอกสารหน้า 1 - 25) 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย  ..............................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. ๒๕๕๙)                 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2560 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ของคณะวิทยาการจัดการ 
ดังนี้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. อาจารย์นันทนา  แจ้งสว่าง 1. อาจารย์อุษณี  จิตติมณี 
2. รองศาสตราจารย์กุลชลี  พวงเพ็ชร์ 2. อาจารย์นันทนา  แจ้งสว่าง 
3. อาจารย์จิราวรรณ  สมหวงั 3. รองศาสตราจารย์พนิตสุภา  ธรรมประมวล 
4. รองศาสตราจารย์พนิตสุภา  ธรรมประมวล 4. รองศาสตราจารย์กุลชลี  พวงเพ็ชร์ 
5. รองศาสตราจารย์สาคร  กล้าหาญ 5. รองศาสตราจารย์สาคร  กล้าหาญ 

  ต่อมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้น าเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ของคณะวิทยาการจัดการ ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสว่าง 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสว่าง คงเดมิ 
2. รองศาสตราจารย์กุลชลี  พวงเพ็ชร์ 2. รองศาสตราจารย์กุลชลี  พวงเพ็ชร์ คงเดิม 
3. อาจารย์อุษณี  จิตติมณี 3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์ เปลี่ยนแปลง 
4. รองศาสตราจารย์พนิตสุภา  ธรรมประมวล 4. รองศาสตราจารย์พนิตสุภา  ธรรมประมวล คงเดิม 
5. รองศาสตราจารย์สาคร  กล้าหาญ 5. รองศาสตราจารย์สาคร  กล้าหาญ คงเดิม 

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ของคณะวิทยาการจัดการ แล้วนั้น 

  ภายหลังมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบพบว่า รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (เดิม) ที่อ้างถึง ในการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ต่อสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นั้น ไม่สอดคล้องตรงกับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560  

  ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ของคณะวิทยาการจัดการ  
เป็นดังนี้ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
หมายเหตุ 

1. อาจารย์อุษณี  จิตติมณี 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสว่าง เปลี่ยนแปลง 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นันทนา  แจ้งสว่าง 2. รองศาสตราจารย์กุลชลี  พวงเพ็ชร์ เปลี่ยนแปลง 
3. รองศาสตราจารย์พนิตสุภา  ธรรมประมวล 3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ ์ เปลี่ยนแปลง 
4. รองศาสตราจารย์กุลชลี  พวงเพ็ชร์ 4. รองศาสตราจารย์พนิตสุภา  ธรรมประมวล เปลี่ยนแปลง 
5. รองศาสตราจารย์สาคร  กล้าหาญ 5. รองศาสตราจารย์สาคร  กล้าหาญ คงเดิม 

โดยเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
2562 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 8) 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        พิจารณาอนุมัติ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร               
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)           
                     
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 
 
 

   สรุปเร่ือง 

  1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 
  ด้วย มีนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 คน              
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิต 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้  
  1. คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 
 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการส าเร็จการศึกษารายวิชา
ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการ
ส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 

 3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามเกณฑ์ และหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน และเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
ต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 3 คน ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562              

 4. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 พิจารณาให้
ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 3 คน  

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
จ านวน 3 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 

 
  2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
 ด้วย มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 46 คน จ าแนกเป็นนักศึกษา      

ภาคปกติ จ านวน 30 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 16 คน โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
หน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะต่างๆ ได้พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ดังนี้          
  1.1 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา                    

อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2562 

  1.2 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม2562 

  1.3 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562   

  1.4 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
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  1.5 คณะกรรมการประจ าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2562 

  1.6 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                  
ในการประชุม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

 2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการส าเร็จการศึกษารายวิชา
ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบพร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา
เพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 24 – 26 และวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562    

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 
พิจารณ าให้ ความ เห็ นชอบ เสนอการให้ป ริญ ญ าบัณ ฑิ ตแก่ผู้ ส า เร็ จการศึ กษาระดับปริญ ญ าตรี                 
จ านวน 46 คน รายละเอียดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้  

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      
  1.1.1 สาขาวิชาเคมี 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
รวมทั้งสิ้น 1 - 1 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
  2.1.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 1 - 1 
 2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 2.2.1 สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 1 - 1 
 2.2.2 สาขาวิชาภาษาจีน  2 - 2 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
 2.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 2.3.1 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 3 - 3 
 2.3.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 1 1 

รวมทั้งหลักสูตร 3 1 4 
 2.4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 2.4.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ - 8 8 

รวมทั้งหลักสูตร - 8 8 
รวมทั้งสิ้น 7 9 16 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเรจ็

การศกึษา รวมทั้งสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

3. คณะวิทยาการจัดการ    
 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
  3.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3 1 4 
  3.1.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 - 4 
  3.1.3 สาขาวิชาการจัดการ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 8 1 9 
 3.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
  3.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 1 4 5 

รวมทั้งหลักสูตร 1 4 5 
รวมทั้งสิ้น 9 5 14 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 4.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
  4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
เครื่องกล) 

10 2 12 

รวมทั้งหลักสูตร 10 2 12 
รวมทั้งสิ้น 10 2 12 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  5.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 - 2 
  5.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - 1 

รวมทั้งหลักสูตร 3 - 3 
รวมทั้งสิ้น 3 - 3 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 30 16 46 
 

 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 46 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
 

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

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

  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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  ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  “ข้อ 3 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 1. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 3 คน 
 2. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 46 คน            

 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
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 4.2 พิจารณาการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 
   - เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในท่ีประชุม - 
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 4.3  พิจารณา (ร่าง) นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(พ.ศ. 2563 – 2565) 

  สรุปเร่ือง 
             ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงนโยบายและแผน
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 9/2562 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 
2562 โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ปรับปรุงประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2561 – 2565) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และฉบับที่ 
๒ พ.ศ. 2562 และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น 

คณะกรรมการปรับปรุงนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมงานสารบรรณ ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาปรับปรุงประกาศสภามหาวิทย าลัยราชภัฏเทพสตรี         
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2561 – 2565) และมีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยมอบเลขานุการ
ด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. หลักการและเหตุผล เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีนโยบายและแนวทางการพัฒนา

ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการด าเนินการในช่วงดังกล่าว ประกอบกับปัจจุบันได้        
มีการปรับเปลี่ยนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นสมควรปรับปรุงประกาศ 
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2561 – 2565) ลงวันที่ 23 
ธันวาคม 2559 และฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  

2. ให้ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เป็นระยะ 3 ปี คือ ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยยึด
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหลักส าคัญ ในการปรับปรุงนโยบายและ  
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  

3. กรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

๑) นโยบายเร่งด่วน เป็นนโยบายที่มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 ตามศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยที่มี   

๒) นโยบายทั่วไป จ าแนกเป็น 4 ด้าน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้ 
2.1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
2.2 ด้านการผลิตและพัฒนาครู  
2.3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
2.4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
โดยแต่ละด้านมีรายละเอียดที่เชื่อมโยง และสอดคล้อง กับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ดังนี้ 
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(ร่าง) 
นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

(พ.ศ. 2563 – 2565) 

ความเชื่อมโยง และสอดคล้อง  
กับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏั 

๑.  นโยบายเร่งด่วน  
1) เร่งรัดการพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีทักษะ         

ในการใชภ้าษาอังกฤษ และสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2) ส่งเสริมให้เกิด Startup ในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี     

จังหวัดสระบุรี  และจังหวัดสิงห์บุรี 
๓) เร่งรัดพัฒนาสร้างสถานศึกษาต้นแบบเพื่อเตรียมคนไทย         

สู่ศตวรรษที่ 21  

๑. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา          
ในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านที่ 3 
2. นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)       
มิติที่ 1 และมิติที่ 3 
3. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง       
กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์     
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 

๒.  นโยบายทั่วไป  
2.1  ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  

1. พัฒนาระบบและกลไก ในการด าเนินงานด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมการท างานเชิงบูรณาการ 
3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง

มหาวิทยาลัย กับประชาคมภาครัฐ และภาคเอกชน 3 

๑. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา         
ในหลวงรัชกาลที่ 10 
2. นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
3. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
หมวด  ๒ หลักการของการจัดการอุดมศึกษา   
ส่วนที่ ๒ หลักความรับผิดชอบต่อสังคม   
มาตรา 11 - 13 
    มาตรา ๑๑ สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของชุมชน สังคม  
และประเทศ  
    มาตรา ๑๒ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่
พัฒนาความรู้ให้ทันสมัย จัดการศึกษาให้
ตอบสนอง ต่อความต้องการก าลังคนของ
ประเทศ จัดให้มีการวิจัย การสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรม รวมทั้งใหบ้ริการทางวชิาการ
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม  
และประเทศโดยรวมฯ 
   มาตรา ๑๓ สถาบันอุดมศึกษาพึงเป็น
แบบอย่างให้แก่สังคมฯ 
   หมวด  ๔ หน้าที่และอ านาจของสถาบัน 
อุดมศึกษา ส่วนที่ ๔ การบริการวิชาการแก่สังคม 
 4. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ มรท. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาท้องถิ่น 
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 (ร่าง) 
นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

(พ.ศ. 2563 – 2565) 

ความเชื่อมโยง และสอดคล้อง  
กับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏั 

2.2 ด้านการผลิตและพัฒนาครู  
1. เร่งรัด พัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
2. ส่งเสริมให้เครือข่ายการผลิตครูมีส่วนร่วมในการผลิต     

และพัฒนาครู 

๑. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวง
รัชกาลที่ 10 
2. นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
3. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ มรท. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาครู 

2.3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
๑. ปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การอุดมศึกษา 
2. ส่งเสริมให้มีโครงการ/กิจกรรม ที่สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ตามศาสตร์ 
3. ผลักดันท าให้เกิดนวัตกรรมเพ่ือใช้ในชุมชน 
4. เร่งรัดให้เกิดการสร้างระบบธนาคารหนว่ยกิต (Credit Bank) 
5. เร่งรัดให้มีการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑. มาตรฐานการอุดมศึกษา 
๒. นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (อว.) 
มิติที่ 1 มิติที่ ๓ มิติที่ 4 
3. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ มรท. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2.4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
    พัฒนาระบบบริหารโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานตาม
พันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ 
๒. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) นโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา             
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
(พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………….………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.4 พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุง
การศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการปรับ ลด การเรียนตาม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 จากระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ตลอดหลักสูตร  เป็นการศึกษา 
ในระยะเวลา 4 ปี ตลอดหลักสูตร มหาวิทยาลัยได้มีการรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ                     
ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 โควตา/Portfolio ซึ่งได้มีการก าหนดให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
และช าระเงินลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษา                
ที่รายงานตัวในรอบที่ 1 มีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ได้ท าการช าระเงินค่าลงทะเบียนและรายงาน
ตัวตามระบบเหมาจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 246 คน แล้ว 
  จากการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการคุรุศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่ายต่อ                    
ภาคการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 จากการเก็บค่าธรรมเนียม            
10 ภาคการศึกษา เป็น 8 ภาคการศึกษา แบบเหมาจ่ายในอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอด
หลักสูตรในอัตราเดิม และให้มีการเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา 
  มหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงได้ด าเนินการ 
ยกร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ 
(ฉบับที่...) พ.ศ. .... และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่าง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ             
(ฉบับที่...) พ.ศ. .... และให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พิจารณาต่อไป 
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้พิจารณาร่าง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ           
(ฉบับที่...) พ.ศ. .... ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และมอบเลขานุการด าเนินการปรับแก้ไขร่าง ระเบียบฯ ดังกล่าวตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ แล้วแจ้งหน่วยงานที่เสนอ เพ่ือด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่...)            
พ.ศ. ....  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 7) 
   
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมาย ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วน
ราชการ หรือหน่วยราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
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  “มาตรา ๑๘ (๑2) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุง

การศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 

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

......................................................................................................................................................................... ..... 
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 4.5 พิ จารณาวินิ จฉัยเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์ การเลือกผู้ แทนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือสั่งการ
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สรรหากรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการสรรหา
ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่แต่งตั้งตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
คณะกรรมการดังกล่าว โดยการสรรหาผู้แทนกรณีดังกล่าว ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งพิเศษที่ (๑)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกผู้แทน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เพ่ือเสนอชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไว้ ในข้อ ๑ (๓) ว่า “ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยคัดเลือกกันเอง จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ” 
  อนึ่ง ปัจจุบันกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา มีจ านวนเพียง ๒ คน จึงไม่ครบตามที่ประกาศสภามหาวิทยาลัยก าหนดไว้ว่าจะต้องมีจ านวน      
๓ คน แต่อย่างไรก็ตาม ข้อ ๔ วรรคสองแห่งประกาศดังกล่าวระบุว่า “ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความ 
หรือการปฏิบัติเกี่ยวกับประกาศนี้ ในเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย ชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด”  
  ดังนั้น จึงเป็นกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยวินิจฉัยว่า “กรณีที่มีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นกรรมการอยู่ในสภาคณาจารย์
และข้าราชการเพียง ๒ คน องค์ประกอบของกรรมการตามข้อ ๑ (๓) ของประกาศดังกล่าวจะลดจ านวน
กรรมการลงเหลือ ๒ คน ได้หรือไม”่ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 14) 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “มาตรา ๑๘ (2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
 2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกผู้แทนข้าราชการ         
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ข้อ 4 วรรคสอง 
  “ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความ หรือการปฏิบัติเกี่ยวกับประกาศนี้ ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยวินิจฉัย ชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด”  
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        วินิจฉัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...………………………………………….……..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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 4.6 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นกรณีพิเศษ 
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย นายกิตติศักดิ์  ขจรภัย รหัส 57277050101 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 
จึงได้แจ้งความประสงค์ขอขยายเวลาศึกษาต่อ 1 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
โดยนักศึกษาได้ยื่นแบบค าร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท (กรณีพิเศษ) (แผน ข) เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2562 
  การขอขยายเวลาการศึกษา (กรณีพิเศษ) (แผน ข) เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง แนวปฏิบัติการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 6 (3) ได้ก าหนดว่า 
   “ข้อ 6 การขยายระยะเวลาการศึกษาต่อจะกระท าได้ ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติ            
แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อเป็นกรณี
พิเศษ ต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้ 
    … 
     (3) นักศึกษาปริญญาโท แผน ข ที่ไม่ได้น าเสนอผลงานวิชาการหรือตีพิมพ์
ผลงานวิชาการและสอบผ่านการค้นคว้าอิสระแล้ว แต่อยู่ระหว่างการแก้ไขการค้นคว้าอิสระตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสอบฯ โดยให้แนบหลักฐานแบบรายงานผลการสอบการค้นคว้าอิสระ กรณีนี้จะอนุญาตให้
ด าเนินการขยายระยะเวลาการศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 ครั้งเท่านั้น 
    โดยการด าเนินการตามข้อ 6 ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชา และดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตามล าดับ และให้ส านักงานประสานงาน
บัณฑิตศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ” 
 ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติการขยายเวลาศึกษา (กรณีพิเศษ) 
(แผน ข) จากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 และ                
ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของ นายกิตติศักดิ์   ขจรภัย รหัส 57277050101              
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็น
กรณีพิเศษ (แผน ข) ต่ออีก 1 ภาคการศึกษา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 7) 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “มาตรา ๑๘ (15) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ เกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของ นายกิตติศักดิ์  ขจรภัย รหัส 57277050101
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
เป็นกรณีพิเศษ (แผน ข) ต่ออีก 1 ภาคการศึกษา  

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...………………………………………….……..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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 4.7 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีการศึกษา 2561  
 

  สรุปเร่ือง 
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

ด าเนินการให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา  2561 โดยมีวงรอบ
การประเมินอยู่ระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 ถึง เดือนพฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 10 เดือน ทั้งนี้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  2561 ด าเนินการ
ในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2562 จ านวน 45 หลักสูตร โดยประเมินตาม
เกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ก าหนดไว้ใน 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบง่ชี้ (เอกสารหน้า 1 – 3) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง

ภายในและภายนอก จ านวน 3 คน ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
1. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือ

ภายนอกที่ผ่านการอบรม และมีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(เดิม)   

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 2 คน เป็นผู้ที่ผ่านการอบรม 
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม)   

ผลการประเมิน  
หลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 มีทั้งหมด  

45 หลักสูตร  โดยแบ่งออกเป็น 
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี   40 หลักสูตร   

ระดับดีมาก  -     หลักสูตร 
ระดับดี   40  หลักสูตร 
ระดับพอใช้  -     หลักสูตร 

2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา     4 หลักสูตร 
ระดับดีมาก  -    หลักสูตร 
ระดับดี   3   หลักสูตร 
ระดับพอใช้  1   หลักสูตร 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู    1 หลักสูตร 
ระดับดี   1  หลักสูตร 

 รวมทั้งสิ้น    45 หลักสูตร 
 โดยมีระดับคุณภาพผลการประเมินในระดับหลักสูตร  ดังนี้ 

 0.01 – 2.00   การด าเนินงาน ระดบัน้อย 
 2.01 – 3.00  การด าเนินงาน ระดับปานกลาง 
 3.01 – 4.00  การด าเนินงาน ระดับดี 
 4.01 – 5.00  การด าเนินงาน ระดับดีมาก 
 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 4 - 9) 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕62 
วันศุกร์ที ่16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

 

 
2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน  ระหว่างวันที่ 8 – 26 กรกฎาคม 2562  จ านวน 6 คณะ โดยประเมินตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ก าหนดไว้ใน 5 องค์ประกอบ  13  ตัวบ่งชี้ (เอกสารหน้า 10 - 11)   

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง

ภายในและภายนอก จ านวน 3 คน ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
1. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือ

ภายนอกที่ผ่านการอบรม และมีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(เดิม)   

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 2 คน เป็นผู้ที่ผ่านการอบรม 
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม)   

ผลการประเมิน  
ผลคะแนนอยู่ ในระดับดีมาก 1 คณะ และระดับดี   5  คณะ รายละเอียดดังเอกสาร

ประกอบการประชุม  (เอกสารหน้า 12)   
3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง  
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 

จ านวน  4  หน่วยงาน ตามโครงสร้างที่ก าหนดในกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ระหว่างวันที่ 8 – 26 กรกฎาคม 2562  โดยประเมินตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดย
สอดคล้องกับเกณฑ์ระดับสถาบัน ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ก าหนดไว้ ในด้านการบริหาร
จัดการ และ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพันธกิจหลักของหน่วยงาน ใน 3 องค์ประกอบ  (เอกสารหน้า 13 - 14)   

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง

ภายในและภายนอก จ านวน 3 คน ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
1. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือ

ภายนอกที่ผ่านการอบรมหรือมีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(เดิม) โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน   

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 2 คน เป็นผู้ที่ผ่านการอบรม 
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม)   

ผลการประเมิน 
หน่วยงานที่รับการประเมินเป็นหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย  สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และส านักงานอธิการบดี  
รวม  4  หน่วยงาน  โดยมีผลคะแนนอยู่ในระดับดีมากทั้ง  4  หน่วยงาน รายละเอียดดังเอกสารประกอบ           
การประชุม  (หน้า 15 – 18) 
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โดยมีระดับคุณภาพผลการประเมินระดับคณะ และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น  5  ระดับ ดังนี้ 

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 
ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับหน่วยงาน

ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2561 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 กรกฎาคม  
๒๕62 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 
๒๕62 และสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 8 / 2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 
2562 

มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้น าข้อเสนอแนะรายงานลงใน
ระบบ CHE QA Online เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อหน่วยงานต้น
สังกัด ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (เดิม) ก าหนดต่อไป 

 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอน
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
   “มาตรา 62 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา…” 
   “มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา 62 
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบัน อุดมศึกษาน าผลการ
ประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแจ้งให้
ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก...” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ
หน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 และพิจารณาให้
ความ เห็ นและข้อ เสนอแนะ  เพ่ื อ ให้ มห าวิทยาลั ยน าข้ อ เสนอแนะลงในระบบ  CHE QA Online                  
เพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (เดิม) ก าหนดต่อไป 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...………………………………………….……..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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 4.8 พิจารณาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 
  สรุปเร่ือง 

 จากข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี โดยมีกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยสรุป ดังนี้  
  1. พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  

    มาตรา 62 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วน
ที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศ
ก าหนด  

     มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรา 
62 เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผลการ
ประเมินดังกล่าวไปพิจารณา เพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้แจ้ง
ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
  2. กฎกระทรวงโดยกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึ กษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 

1. เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งเป็น
เกณฑ์ที่มาจากการพิจารณาร่วมกันของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทและแผน
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  โดยจะเริ่มใช้ในปี
การศึกษา 2562 (เอกสารหน้า 1 - 7) 

2. มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ให้เป็นไปตาม 1) มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 
และ 3) มาตรฐานระดับอุดมศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยพิจารณาประกอบกับ อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คือ ม (มืออาชีพ) ร (รักษ์ท้องถิ่น) ท (ทันสมัย) (เอกสารหน้า 8 - 20) 

3. ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562  
ซึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต้องก าหนดค่าเป้าหมายเป็นประจ าทุกปี เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายซึ่งแสดงถึงคุณภาพการด าเนินการ ในการนี้ มหาวิทยาลัยพิจารณาจากกรอบ
แนวคิด ดังนี้ 
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1.1  พิจารณาจากเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับใหม่ ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562 
1.2  เทียบเคียงกับผลการประกันคุณภาพการศึกษาในปีที่ผ่านมา 
1.3  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
1.4 ก าหนดค่าเป้าหมาย เชิงรุกท่ีท้าทายและมุ่งสู่การพัฒนา  

(เอกสารหน้า 21 - 23) 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ระบบ               
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และการประชุม
กรณีพิเศษ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕62 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562  
 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอน
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
   “มาตรา 62 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา…” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  
  2. มาตรฐานการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  3. ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562   

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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 4.9 พิจารณาแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖  
ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้มี
มติ อนุมัติในหลักการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่                 
พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรายละเอียด เพ่ือความสมบูรณ์ของหลักสูตร ก่อนน าส่ง
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อรับทราบหลักสูตรต่อไป 
  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยแล้ว และในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่  
๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หน้า 1 – 2) 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 “มาตรา 18(1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา 

การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 

 “มาตรา 18(3) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 
  ประเด็นเพื่อพิจารณา 
  พิจารณาเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒                    
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...………………………………………….……..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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 4.10 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจ าสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2561 มีมติ  เห็นชอบแนวทางการปฏิรูปบทบาทของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                      
ด้านโครงสร้างการจัดการองค์การสภามหาวิทยาลัย และก าหนดให้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประจ า
สภามหาวิทยาลัย จ านวน ๔ ชุด ท าหน้าที่กลั่นกรองและเสนอความคิดเห็นเรื่องที่เสนอ หรือตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย ได้แก่ 1) คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย  2) 
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 3) คณะกรรมการพิจารณาร่าง กฎ ข้อบังคับ 
และระเบียบของมหาวิทยาลัย และ 4) คณะกรรมการนโยบายวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร  โดยมี
เจตนารมณ์ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
  มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ด้านการบริหารเชิงนโยบาย
และด้านอ่ืน ๆ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงได้ด าเนินการพิจารณา           
ยกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 
ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ โดยให้น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี พิจารณาต่อไป   
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม              
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และที่ประชุมมีมติ มอบเลขานุการแจ้งความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้ 
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายได้พิจารณาระเบียบวาระนี้แล้ว มีความเห็นว่า ร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....เป็นนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยที่จะให้มีคณะกรรมการประจ าสภา จ านวน ๔ ชุด  ซึ่งมีองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ และวาระการ
ด ารงต าแหน่ง โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาจัดท าร่างข้อบังคับดังกล่าว  และ
คณะกรรมการได้ด าเนินการจัดท าร่างข้อบังคับเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ร่างข้อบังคับ มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง 
เห็นควรให้มหาวิทยาลัยเสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา หากสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นควรให้มีการที่จะปรับปรุงแก้ไขในประเด็นใดบ้าง คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายจะได้ด าเนินการ
ต่อไป 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 24) 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘(๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมาย ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วน
ราชการ หรือหน่วยราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
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 “มาตรา ๑๘(๑4) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการ

ประจ าสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕62 
วันศุกร์ที ่16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

 

 4.11 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตร ี 
  สรุปเร่ือง 
 ด้วย กรรมการสภาวิชาการ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกในสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชุดปัจจุบันที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 2 ปี  จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่  23 สิงหาคม 2562  มหาวิทยาลัย                      
โดยอธิการบดีได้ด าเนินการให้ได้ซ่ึงกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  
  ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน ดังนี้ 
  1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์ 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  พรหมมี 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ 
  5. นายยืนยง  จิรัฏฐิติกาล  
  6. นางมยุรี สิงห์ไข่มุกข์ 
  (เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในที่ประชุม) 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
      “มาตรา 18(14) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
      “มาตรา ๒๑ กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับแต่งตั้ง
ใหมอี่กได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้...” 
   ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการเลื อก
กรรมการ สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “ข้อ ๖ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๔ (๓) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
   (๑) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม 
   (๒) เป็นนักวิชาการท่ีได้รับการยอมรับจากชุมชนวิชาการ  
   (๓) มีความรู้ความเข้าใจบริบท และศักยภาพของมหาวิทยาลัย  
   (๔) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น  
   (๕) ไม่ เป็นคณาจารย์ประจ า ข้าราชการพลเรือน และพนักงานของรัฐใน
มหาวิทยาลัย  
   (๖) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสภาวิชาการ  
 ข้อ ๗ (๒) ให้สภามหาวิทยาลัยคัดสรร และแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ซึ่งอธิการบดี
เสนอเป็น กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเท่ากับข้อ ๔ (๓) (จ านวน ๖ คน)” 
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ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.12 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ข้อ 9 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ (5) ท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นั้น  
  บัดนี้  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท ารายงาน ผลการ
ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2561  

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 

  เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1  รับทราบสรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  สรุปเร่ือง 
  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 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 
19 กรกฎาคม 2562 เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 8) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ ควบคุมดูแลกิจการทั่ วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย 
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562                

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

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

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

........................................................................................................................................................ ......................  
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 5.2 รับทราบรายงานรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
มิถุนายน 2562 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ก าหนดไว้ว่า การรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (1) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ –                 
จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น                
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือน
มิถุนายน 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 29)               
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  

 หมวด ๒ ข้อ 15 “ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ 
ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 

  รับทราบรายงานรับ – จ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
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6.๑ ……………………………….……………………………………....…………………………………...............……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

6.๒ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

6.๓ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

6.๔ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 

6.๕ ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..… 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


