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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 
     1.1  เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ือทราบ 
     1.2  เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพ่ือทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  
   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1 พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 4.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
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 4.4 พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขรหั สวิชาและชื่ อ วิชาหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร              
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 4.5 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒) จ านวน ๑๑ หลักสูตร 
 4.6 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จ านวน ๑ หลักสูตร 
 4.7 พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... 
 4.8 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.2.1 รายงานการด าเนินงานที่ส าคญัของมหาวิทยาลัย ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
 

ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านวิเทศ
สัมพันธ์ 

วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี 

ผลการจัด งานแลกเปลี่ ยนทางวิช าการและ
วั ฒ น ธ ร ร ม น า น า ช า ติ  ค รั้ ง ที่  2 (the 2nd 
International Academic & Cultural Exchange 
2019 : IACE 2019)  จั ด โด ย ม ห าวิ ท ย าลั ย        
ราชภัฏเทพสตรี และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวม 12 แห่ง 
กิจกรรมที่จัด ดังนี้ 
     1. The 5th International English Speech 
Contest For Rajabhat and Asean 
Universities 
     2. The 1st International Student Project 
Competition “Solutions for Future’s 
Sustainable Development” 
     3. The 3rd Student International 
Cultural Exchange 
     4. The 4th National & The 1st 
International Academic Conference 
     5.The 35th Anniversary of The Faculty 
of Management Science 2019 on 
“Sciences, Arts, and Research for 
Sustainable Development”  
     6. The 2nd International Conference on 
Local Development 2019 (ICLD 2019) 
     ผลการแข่ งขันผลงานนักศึกษา (The 1 st 

International Student Project Competition 
“Solutions for Future’s Sustainable Development”) 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับรางวัล
ชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ดังนี้ 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผน
และวิเทศ
สัมพันธ์ 
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ด้าน 
วัน เวลา 
สถานที่ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านวิเทศ
สัมพันธ์ 
(ต่อ) 

 

     1. กลุ่มชนะเลิศ  ชื่อผลงาน Vocabulary 
Competency through TRU Professional English 
Camp Activities 
         (1) Mr. Thammakorn Meechoksom 
Thepsatri Rajabhat University 
         (2) Mr. Panyaphon Moonprasit Thepsatri 
Rajabhat University 
         (3) Mr. Teeradech Sangruang   Thepsatri 
Rajabhat University 
         (4) Ms. Thanaporn Ratchawong Thepsatri 
Rajabhat University 
         (5) Ms. Sarocha Satitti  Thepsatri Rajabhat 
University 
     2. กลุ่มชมเชย ชื่อผลงาน The Development of 
Folk Plays Lesson via Mobile Application 
         (1) Mr. Aditep Thesthian Thepsatri 
Rajabhat University 
         (2) Mr. Jom Sonsa-ard Thepsatri Rajabhat 
University 
         (3) Ms. Linna Rattanawattanakun Thepsatri 
Rajabhat University 
         (4) Mr. Narapat Srinuankhot Thepsatri 
Rajabhat University    
     3. งานพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น 
        รางวัลชมเชย แบบอย่างในการด าเนินโครงการ
พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย มี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ปี 2561 จากเครือข่าย
พัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. 
อาจารย์ที่ปรึกษา (Coach) 
อาจารย์ศศิวิมล  สุทธิสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. และอาจารย์ที่ปรึกษา 
(Coach) อาจารย์จิตรพร  
งามเนตร และอาจารย์
พิพัฒน์ศรันย์  โพธิ์บุญ 
 
 
 
 
 
อ.ศศิวิมล สุทธิสาร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และ 
โรงเรียนสมอคอนวิทยา 
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ด้าน วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านบริหาร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 
2 ชั้น 4 โรงแรม 
เดอะทวินทาวเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

อธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการพิเศษของศูนย์เครือข่ายส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี กับส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานและการขยายเครือข่ายตาม
โครงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการศูนย์
เครือข่าย สมศ. 

อธิการบดี และ 
ศูนย์เครือข่าย
ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัเทพสตรี 

วันที่ 4 มีนาคม 
2562 ณ โรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห์ 33 
จ.ลพบุรี 

อธิการบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วน
ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ล พ บุ รี  ร่ ว ม ให้ ก า ร ต้ อ น รั บ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย 
องคมนตรี  ในโอกาสลงพ้ืนที่ โรงเรียนราชประชา            
นุเคราะห์ 33 อ.หนองม่วง  จ.ลพบุรี เพ่ือตรวจเยี่ยม
และติดตามแผนการพัฒนาโรงเรียนในโครงการ               
กองทุนการศึกษา  

อธิการบดี 

ด้านนักศึกษา วันที่ 30 มกราคม 
2562 ณ ห้องประชุม
ทานตะวัน ศาลากลาง
จังหวัดลพบุรี 

นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 
4 คน ได้แก่ 
 1. นางสาวพิมพ์ประภา สังข์พราหมณ์ 
 2. นางสาวชนินาถ เมฆพัฒน์ 
 3. นายพงษ์พัฒน์ ถอสูงเนิน 
 4. นางสาวอมรรัตน์ สิมมะลา 
ท าความดีด้วยการเก็บของมีค่าเป็นสร้อยทองค ามูลค่า
ประมาณ  40 ,000 บาท ในวันที่  16 มกราคม 
2562 ที่อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานวันครู และได้น าส่งมอบ
คืนแก่เจ้าของเป็นที่เรียบร้อย โดยนักศึกษาทั้ง 4 คน
ได้รับมอบเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 
เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูผู้ที่ท าความดี 

คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

 

  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  2/2562 เมื่อวันที่                      
15 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และด าเนินการจัดส่งให้กรรมการ
พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น กรรมการได้เสนอขอแก้ไขรายงาน                 
การประชุม ครั้งที่ 2/2562 ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ / หน้า 

/ บรรทัด 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข 

1. ระเบียบวาระที่ 4.2 / 
หน้า 30 / บรรทัดที่ 30 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  ที่ประชุมถือเสียงข้างมาก 
วินิจฉัยสถานภาพของนายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามบทเฉพาะกาล 
ข้อ 14 ของข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
เทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

มติสภามหาวิทยาลัย  วินิจฉัยว่า
นายสมนึ ก เต็ งชาตะพันธุ์  ยั งคงมี
ส ถ า น ภ า พ เป็ น ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ระเบียบวาระที่ 5.3 / 
หน้า 36 / บรรทัดที่ 28 

  2. เสนอให้ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
ตรวจสอบขั้นตอนการสรรหากรรมการ            
สภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ  ใช้ระยะ
ด าเนินการเท่าใด 

2 . เสนอให้ ฝ่ ายกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย ตรวจสอบขั้นตอน
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้ระยะด าเนินการ
เท่ า ใด  แ ล ะ ให้ อ นุ ก ร ร ม ก า ร              
ฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณาปรับปรุง
แ ก้ ไ ข ข้ อ บั ง คั บ ฯ  เ พ่ื อ ใ ห้
กระบวนการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562              

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (เอกสารหน้า 1 - 37) 

  มติสภามหาวิทยาลัย  .............................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 
วันที่ 30 กันยายน 2561) ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 
14 ธันวาคม 2561 และสภามหาวิทยาลัยมีมติ รับทราบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2560  
ถึง วันที่  30 กันยายน 2561) และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                   
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในครั้งต่อไป นั้น 
  เนื่องจาก รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2561 ตามที่ได้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น ยังคงมีรายการ             
ความเสี่ยงที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 
  1. นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  2. เอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายทางการเงินสูญหาย 
  3. ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
  4. ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย 
  บัดนี้  ผู้รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยงแต่ละด้านได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยง ทั้ง 4 
รายการ เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังนี้ 
 

ด้าน ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ การจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
1. ด้านกลยุทธ์ นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร 
น าผลวิจัยมาวิเคราะห์ เพ่ือหา
สาเหตุและแก้ไข 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2. ด้านการเงิน เอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ทางการเงินสูญหาย 

มีคู่ มื อการปฏิ บั ติ งานและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดท า
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3. ด้านการปฏิบัติงาน ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การปฏิบัติงาน 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4. ด้านอื่นๆ ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย มหาวิทยาลัย ซ่อมบ ารุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 13) 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย...”    

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 

 รับทราบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 

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

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

............................................................................................................................. .................................................  
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ได้ขอลาออกจากประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ประกอบกับ สภามหาวิทยาลัยได้วินิจฉัยว่า นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ 
ยังคงมีสถานภาพเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อไป นั้น  
  มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ข้อ 8 วรรคสี่ “ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเท่าที่อยู่พิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการแทน แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งด ารงต าแหน่งเพียงเท่ากับ
วาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน” 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้ร่วมกันพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์  เป็นประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งนายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์                 
เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗     
 “มาตรา ๑๘ (10) แต่งตั้ งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย” 
  2.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2561 ข้อ 8 วรรคสี่  “ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบ
วาระให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเท่าที่อยู่พิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการแทน แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งด ารงต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่ง
ตนแทน” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………….. 

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

.............................................................................................................................................................................. 
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 4.2  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 
   - เอกสารประกอบการพิจารณาแจกในท่ีประชุม - 
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 4.3 พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
  สรุปเร่ือง 
 เนื่องด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะด าเนินการจัดท าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร-
มหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์              
พ.ศ. 2558 ได้ระบุอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิจบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์  
และต้องมีต าแหน่งทางวิชาการที่ไม่ต่ ากว่าผู้ ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสาขาวิชา                    
การปกครองท้องถิ่น มีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558              
ที่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้  
  ดังนั้น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  จากเดิม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสิตา  เกิดผล ประสพศักดิ์  เป็น อาจารย์ศิริชัย  เพชรรักษ์  ทั้งนี ้
เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสิตา  เกิดผล ประสพศักดิ์  เป็นศักยภาพผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  
และเพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสูตร              
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ดังตาราง
เปรียบเทียบต่อไปนี ้
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ผศ. วาสิตา  เกิดผล ประสพศักดิ์   
2. อาจารย์อังคณา  อุดมพันธ์ 
3. อาจารย์สุริยะ  หาญพิชัย 
4. อาจารย์กัณญพัตส  บุญล่ า 
5. ผศ.น้ าเพชร  อยู่โต 

1. อาจารย์ศิริชัย  เพชรรัตน์ 
2. อาจารย์อังคณา  อุดมพันธ์ 
3. อาจารย์สุริยะ  หาญพิชัย 
4. อาจารย์กัณญพัตส  บุญล่ า 
5. ผศ.น้ าเพชร  อยู่โต 

ล าดับที่ 1 อ.ศิริชัย  เพชรรัตน์ 
เปลี่ยนใหม ่
 

       
 โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 และผ่านความเห็นชอบจากสภา
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร                                  
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารหน้า 1 - 7) 
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  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)                       
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….…………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขรหัสวิชาและชื่อวิชาหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร              
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)               
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  สรุปเร่ือง 
 เนื่องด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ขอแก้ไขรหัสวิชาและชื่อวิชา             
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจนและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                   
เพ่ือไม่ให้รหัสวิชาซ้ ากับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่           
พ.ศ. 2554) และท าให้นักศึกษาตกค้างสามารถลงทะเบียนเรียนได้  โดยเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา           
จากคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 
และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562  
 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการแก้ไขรหัสวิชาและชื่อวิชาหมวดวิชา
เฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)               
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 11) 
   
    กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
        ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
 อนุมัติการแก้ไขรหัสวิชาและชื่อวิชาหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….…………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.5  พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จ านวน ๑๑ หลักสูตร 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายให้มีการปรับเปลี่ยนการผลิตครูจากหลักสูตร ๕ ปีเป็นหลักสูตร 
๔ ปี และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มีการก าหนดให้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชาเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรี ยนการสอน 
เพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ส่งผลให้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทั้งหมด ๑๒ หลักสูตรที่มีการเปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน 
จะต้องมีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดของหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศ  รวมทั้งเพ่ือใช้เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 256๒ และเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยกับสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน จึงได้มีการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้ในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เป็นการด าเนินงานภายใต้ความ
ร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏจ านวน ๓๘ แห่ง  ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต จ านวน ๑๑ หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ หลักสูตร การด าเนินการปรับปรุง 

การพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ  
ประจ าคณะ 

คณะกรรมการ  
ประจ าคณะ 

คณะกรรมการ 
สภาวิชาการ 

๑ ๑.๑ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะครุศาสตร ์
๑.๒ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) คณะครุศาสตร์ 
๑.๓ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) คณะครุศาสตร์ 

๑. ปรับหลักสูตรจากหลักสูตรครุ 
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๕ ปี เป็น
ห ลั ก สู ต ร  ๔  ปี  ส อด ค ล้ อ งกั บ
นโยบายรัฐบาลและเพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศ มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร            
สี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรใหม่
ตามเกณฑ์ มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร               
สี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. ปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร
และรายละเอียดวิชาในหลักสูตรให้
เป็นการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ป ระ จ า ค ณ ะ ค รุ
ศาสตร์ ครั้งที่  ๑/
๒๕๖๒ เมื่ อวันที่ 
๒ ๕  กุ ม ภ าพั น ธ์ 
๒๕๖๒ 

การประชุม ครั้งที่ ๓/
๒๕ ๖ ๒  วาระพิ เศษ 
เมื่ อวันที่  ๘  มีนาคม
๒๕๖๒ 
สภ าวิ ช าก า ร  มี ม ติ
เห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตร  
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ล าดับ หลักสูตร การด าเนินการปรับปรุง 

การพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ  
ประจ าคณะ 

คณะกรรมการ  
ประจ าคณะ 

คณะกรรมการ 
สภาวิชาการ 

๒ ๒.๑ หลักสูตรครุศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ทั่ ว ไ ป 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
๒.๒ หลักสูตรครุศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
คณิ ตศาสตร์  (ห ลั กสู ต ร
ป รับป รุง  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๒ ) 
คณ ะวิ ท ย าศ าสต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 
๒.๓ หลักสูตรครุศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช า เค มี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๑. ปรับหลักสูตรจากหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต หลักสูตร ๕ ปี  เป็น
ห ลั ก สู ต ร  ๔  ปี  ส อด ค ล้ อ งกั บ
นโยบายรัฐบาลและเพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศ มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร         
สี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรใหม่
ตามเกณฑ์ มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. ปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร
และรายละเอียดวิชาในหลักสูตรให้
เป็นการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ป ร ะ จ า ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒ ๐  กุ ม ภ าพั น ธ์ 
๒๕๖๒ 

การประชุม ครั้งที่ ๓/
๒๕ ๖ ๒  วาระพิ เศษ 
เมื่ อวันที่  ๘  มีนาคม 
๒๕๖๒ 
ส ภ าวิ ช าก า ร  มี ม ติ
เห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตร และให้มีการ
ปรับแก้ไข 

๓ ๓.๑ หลักสูตรครุศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
ภ า ษ า ไท ย  (ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๖๒ ) 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
๓.๒ หลักสูตรครุศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๖๒ ) 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
๓.๓ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสั งคม 
(ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง              
พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๒ )  ค ณ ะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

๑ . ปรับหลั กสูตรจากหลักสูตร   
ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๕ ปี 
เป็นหลักสูตร ๔ ปี สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลและเพื่อให้เป็นไป
ต าม ป ร ะ ก า ศ  ม ค อ .๑  ส า ข า                
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรใหม่
ตามเกณฑ์ มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร            
สี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. ปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร
และรายละเอียดวิชาในหลักสูตรให้
เป็นการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ป ร ะ จ า ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คร้ังที่ 
๓/๒๕๖๒ (วาระ
พิ เศษ ) เมื่ อวั น ที่ 
๒ ๐  กุ ม ภ าพั น ธ์ 
๒๕๖๒ 

การประชุม ครั้งที่ ๓/
๒๕ ๖ ๒  วาระพิ เศษ 
เมื่ อวันที่  ๘  มีนาคม 
๒๕๖๒ 
ส ภ าวิ ช าก า ร  มี ม ติ
เห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตร และให้มีการ
ปรับแก้ไข 
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ล าดับ หลักสูตร การด าเนินการปรับปรุง 

การพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ  
ประจ าคณะ 

คณะกรรมการ  
ประจ าคณะ 

คณะกรรมการ 
สภาวิชาการ 

 

๓.๔ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาดนตรี
(หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

   

๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิช าคอมพิ ว เตอร์
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ . ปรับหลั กสูต รจากหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๕ ปี 
เป็นหลักสูตร ๔ ปี สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลและเพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศ มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร            
สี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรใหม่
ตามเกณฑ์ มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. ปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร
และรายละเอียดวิชาในหลักสูตรให้
เป็นการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ป ร ะ จ า ค ณ ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒ ๗  กุ ม ภ าพั น ธ์ 
๒๕๖๒ 

การประชุม ครั้งที่ ๓/
๒๕ ๖ ๒  วาระพิ เศษ 
เมื่ อวันที่  ๘  มีนาคม 
๒๕๖๒ 
ส ภ าวิ ช าก า ร  มี ม ติ
เห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตร และให้มีการ
ปรับแก้ไข 

 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) จ านวน ๑๑ หลักสูตร ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
  3. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการ
ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 
     “ข้อ 4 หลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่จะเสนอให้คุรุสภารับรอง ต้องเป็น
หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน” 
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     “ข้อ 5 สถานที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาต้องได้รับ             
ความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน” 
  ๔. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑. พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะครุศาสตร์ 

๒. พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะครุศาสตร์ 

๓. พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะครุศาสตร์ 

๔. พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)               
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๖. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๗. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)                         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๘. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)                      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๙. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)                      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)              
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
    มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………....……………………….…………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.6 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หลกัสตูร ๔ ปี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จ านวน ๑ หลักสตูร 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายให้มีการปรับเปลี่ยนการผลิตครูจากหลักสูตร ๕ ปีเป็นหลักสูตร 
๔ ปี และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มีการก าหนดให้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา โดยให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ส่งผลให้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ดังนั้นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียด
ของหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศ 
รวมทั้งเพ่ือใช้เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 256๒ และเพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยกับสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน จึงได้มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
ทั้งนี้ในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเป็นการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือกันของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
จ านวน ๓๘ แห่ง  ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงได้มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
จ านวน ๑ หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ หลักสูตร การด าเนินการปรับปรุง 

การพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ  
ประจ าคณะ 

คณะกรรมการ 
ประจ าคณะ 

คณะกรรมการ 
สภาวิชาการ 

๑ ห ลั ก สู ต ร ค รุ ศ า ส ต ร
อุ ต ส า ห ก ร ร ม บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
(หลั กสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 
๒๕๖๒) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

๑ . ป รับ หลั กสู ต รจากหลั ก สู ต ร           
ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๕ ปี  
เป็นหลักสูตร ๔ ปีและปรับหลักสูตร
จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเป็น
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลและให้เป็นไปตามประกาศ 
มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรใหม่
ตามเกณฑ์ มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  (ห ลั ก สู ต ร สี่ ปี )                
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. ปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร
และรายละเอียดวิชาในหลักสูตรให้
เป็นการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ป ร ะ จ า ค ณ ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม ครั้ง
ที่  ๑/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๒ 

การประชุม ครั้งที่ 
๓ /๒ ๕ ๖ ๒  ว า ร ะ
พิ เศษ  เมื่ อวันที่  ๘ 
มีนาคม๒๕๖๒ 
สภาวิชาการ มีมติ
เ ห็ น ช อ บ ก า ร
ปรบัปรุงหลักสูตร  
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน             
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
  3. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการ
ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 
        “ข้อ 4 หลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่จะเสนอให้คุรุสภารับรอง ต้องเป็น
หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน” 
     “ข้อ 5 สถานที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาต้องได้รับ             
ความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน” 
  ๔. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
          พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...……………….………………………….……..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.7 พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... 
 
  สรุปเร่ือง 
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือความเหมาะสมกับสถานะทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในปัจจุบันและอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งซึ่งได้รับ
จัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินค่าตอบแทนพิเศษซึ่งจ่ายจากเงินรายได้ให้แก่อาจารย์ประจ าซึ่งมี
สถานะเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
  มหาวิทยาลัย ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือด าเนินการ
ดังกล่าว 
  คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซึ่งด ารงต าแหน่ง            
ทางวิชาการ พ.ศ. .... ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑               
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พิจารณา 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีมติ เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... และมอบเลขานุการด าเนินการปรับแก้ไขร่างประกาศดังกล่าวตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เสนอรอง
ศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง และนายโอภาส  เขียววิชัย พิจารณาตรวจสอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 – 7) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘(๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมาย ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วน
ราชการ หรือหน่วยราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
  “มาตรา 18(13) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
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  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
วิชาการ ส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555  ข้อ 6            
วรรคสาม 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….…………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.8 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 
  สรุปเร่ือง 

 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 โดยบังคับใช้มาระยะหนึ่งแล้ว ประกอบกับ             
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561                     
ได้พิจารณาเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๒ (1 ตุลาคม 256๑ – 30 กันยายน 256๒) และมีมติ ดังนี้ 

 1. เห็นชอบในหลักการ เรื่อง เกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ (1 ตุลาคม 256๑ – 30 กันยายน 256๒) 
ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ 

 2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ให้มีการประเมินในระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับส านัก/สถาบัน ส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส าหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย และมิได้มีฐานะเทียบเท่าคณะ มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการให้มีคณะกรรมการประเมิน             
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการบริหารเชิงนโยบายและ
ด้านอ่ืนๆ จึงได้ด าเนินการยกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 
12/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติให้ความเห็นชอบ 
โดยให้ตัดข้อความในข้อ 8 ออก และการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ให้ใช้วิธีเดิม และให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้พิจารณาร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และ
การประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 และมีมติเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี             
พ.ศ. .... โดยมอบเลขานุการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ แล้วให้ 
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....                 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หน้า 1 - 8) 
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 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมาย ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วน
ราชการ หรือหน่วยราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
 “มาตรา 39 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้น าบทบัญญัติในหมวด 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
  “มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
แต่งตัง้โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย...” 
  
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….…………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1  รับทราบสรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 
  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 และข้อเสนอแนะที่ส าคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม       
(หน้า 1 - 15) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ วไปของ
มหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอ 

รับทราบรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562                

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

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

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

............................................................................................................................. .................................................  
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
6.๑ ……………………………….……………………………………....…………………………………...............……………… 

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

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

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

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

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

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


