
การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ 

วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
------------------------ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ  
     - 
ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๕๗ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปรญิญาบัณฑิต  
     ๓.๒  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
     ๓.๓  พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่า
ขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  
      ๓.๔  พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ได้รับเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
      ๓.๕  พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินสะสม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
  ๔.๑  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวน ๕ สาขาวิชา  
  ๔.๒  พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงจํานวนช่ัวโมงบรรยาย ปฏิบัติ และค้นคว้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๔.๓  พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๕.๑  สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗   
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
 
     ๕.๒  การครบวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     ๕.๓  รายงานการรับ – จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
     ๕.๔  รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 - 

 
ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  

     - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  
ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน  

๒๕๕๗ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน              
การประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ บัดน้ี กรรมการได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังน้ี 

 

ระเบยีบวาระที่ 
หน้า/บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนทีข่อแก้ไข/เพิ่มเติม 

๑. ระเบียบวาระที่ ๓.๓ 
    หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๕ 

“…เหตุผลที่มิได้กําหนดวาระการดํารง
ตําแหน่ง...” 

“…เหตุผลที่มิได้กําหนดให้ดํารงตําแหน่งเกิน
สองวาระติดต่อกันไม่ได้...” 

๒. ระเบียบวาระที่ ๓.๔ 
   หน้าที ่๘ บรรทัดที่ ๑๙ 

“…ลากิจอุปสมบท...” “…ลาอุปสมบท...” 

๓. ระเบียบวาระที่ ๓.๕ 
    หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๖ 

“…จึงมีบางข้อของมหาวิทยาลัยฯ...” “…จึงมีบางข้อในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ...” 

๔. ระเบียบวาระที่ ๓.๕ 
   หน้าที ่๑๓ บรรทัดที่ ๓๑ 

“…และนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย...” “…และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป...” 

๕. ระเบียบวาระที่ ๕.๒ 
หน้าที่ ๒๑ บรรทัดที่ ๓ 

“…ประจําเดือน ประจําเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม ๒๕๕๗...” 

“…ประจําเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๗...” 

 
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

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

 
   

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑติ และปริญญาบณัฑิต    

 สรุปเรื่อง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมีนักศึกษาภาคปกติ และ         
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(หลักสูตรใหม่) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และ          
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอ สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

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

  ๓.  ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมนิผลการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๔.  ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมนิผลการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕.  ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีว่าด้วยการประเมนิผลการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี(ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ประเด็นเสนอพจิารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา (คน) รวมทั้งสิ้น 

(คน) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคปกติ 
   รัฐประศาสนศาสตร์  ๑ ๑ 
นักศึกษาภาคพิเศษ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ๒  ๒ 
   การบริหารการศึกษา  ๑๗ ๑๗ 
   การสอนภาษาอังกฤษ  ๒ ๒ 
   รัฐประศาสนศาสตร ์  ๕๐ ๕๐ 
   การจัดการ  ๓ ๓ 

รวมทั้งสิ้น ๒ ๗๓ ๗๕ 
 
ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกติ  
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๑ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๒๑ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๒๑ 
เทคโนโลยีบัณฑิต ๕ 
นิติศาสตรบัณฑิต ๔ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๙ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๒ 
บัญชีบัณฑิต ๑ 

รวม ๖๔ 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
นิติศาสตรบัณฑิต ๒ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๒๗ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๓๘ 

รวม ๖๗ 
รวมทั้งสิ้น ๑๓๑ 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

    ๓.๒  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 

  สรุปเรื่อง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือเป็น
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการผลิตครู และดําเนินการวิจัยด้านการศึกษา บริการทางวิชาการแก่สังคม และ   
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม แต่เน่ืองจากยังไม่มีข้อบังคับของโรงเรียนสาธิต ดังน้ัน เพ่ือให้มีการดําเนินงานที่
ชัดเจนบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗         
มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
และมอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ จึงขอเสนอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ                 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน
เป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
 “มาตรา ๑๘ (๑๓) “พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “มาตรา ๖๕/๑ การกําหนดตําแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งต้ัง อัตราค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายตําแหน่ง การลา จรรยาบรรณ 
วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา”  
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ที่เสนอ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
               
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๓  พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  
 

  สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗     
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือน
ขั้นตํ่าขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ จึงขอเสนอร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง     
การกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน
เป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
 “มาตรา ๑๘ (๑๓) “พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “มาตรา ๖๕/๑ การกําหนดตําแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งต้ัง อัตราค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายตําแหน่ง การลา จรรยาบรรณ 
วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา”  
 ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓  
 “ข้อ ๕ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี และสามารถออก
ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ีได้” 
 “ข้อ ๑๑ อัตราเงินเดือนของพนักงานประเภทต่างๆ ให้จ่ายได้ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ขั้นตํ่า และไม่สูงกว่า
เกณฑ์ขั้นสูงตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และผ่านความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูง
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ที่เสนอ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
               
 

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๔  พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีท่ีไดร้ับการบรรจุและแต่งตัง้ก่อนวันท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๖ ได้รบัเงิน
ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

  สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่               
๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้พนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ได้รับเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ จึงขอเสนอร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง             
ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังก่อนวันที่               
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ไ ด้รับเ งินปรับเ พ่ิมตามคุณวุฒิ  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ต่อสภามหาวิทยาลัย                 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน
เป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
 “มาตรา ๑๘ (๑๓) “พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “มาตรา ๖๕/๑ การกําหนดตําแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งต้ัง อัตราค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายตําแหน่ง การลา จรรยาบรรณ 
วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา”  
 ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓  
 “ข้อ ๕ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี และสามารถออก
ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ีได้” 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
 
 “ข้อ ๑๑ อัตราเงินเดือนของพนักงานประเภทต่างๆ ให้จ่ายได้ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ขั้นตํ่า และไม่สูงกว่า
เกณฑ์ขั้นสูงตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และผ่านความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้รับเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่เสนอ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
               
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๕  พจิารณาอนุมัติงบประมาณเงินสะสม 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมติให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ก่อสร้างที่ ไ ด้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเน่ืองมาจากการปรับค่าจ้างขั้น ตํ่า ๓๐๐ บาท                 
โดยผู้ประกอบการก่อสร้างที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจะต้องย่ืนคําร้องต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน 
นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๘             
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

 มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาขอคืนค่าปรับ ให้กับผู้รับจ้าง ๓ บริษัท ซึ่งคณะกรรมการ
ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗  ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรคืนค่าปรับให้กับบริษัท  ดังน้ี 

  ๑. บริษัท ม่านฟ้าหลวง จํากัด ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์ สูง ๖ ช้ัน ๑ หลัง 
คณะกรรมการพิจารณาให้คืนค่าปรับ จํานวน ๒๘ วัน รวมเป็นเงิน ๕๔๐,๑๒๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหน่ึงร้อย             
ย่ีสิบบาทถ้วน) 

  ๒. บริษัท แนบ๊อบ ออโตเมช่ัน จํากัด  ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา สูง ๒ ช้ัน 
จํานวน ๒ หลัง ณ ศูนย์การศึกษาอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการพิจารณาให้คืนค่าปรับ 
จํานวน ๑๕๐ วัน รวมเป็นเงิน ๑,๙๔๗,๐๐๐ บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
   ๓. บริษัท หนองแคทรัพย์ทวี จํากัด  ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู  
คณะกรรมการพิจารณาให้คืนค่าปรับ จํานวน ๑๐๔ วัน รวมเป็นเงิน  ๕๐๒,๐๐๐  บาท (ห้าแสนสองพันบาทถ้วน)      
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มหาวิทยาลัยฯ ต้องจ่ายคืนค่าปรับให้ทั้ง ๓ บริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๘๙,๑๒๐ บาท (สองล้าน 
เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหน่ึงร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณจากงบประมาณเงินสะสม จํานวน 
๒,๙๘๙,๑๒๐ บาท ทั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   “มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   “ข้อ ๒๒ รายได้ของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่จัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี และ

เงินงบประมาณเหลือจ่ายเม่ือสิ้นปีงบประมาณ ให้เป็นเงินสะสม ทั้งน้ี ไม่รวมรายได้จากโครงการที่มีระเบียบปฏิบัติ
เก่ียวกับค่าใช้จ่ายไว้เป็นการเฉพาะ 

    ในกรณีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ หน่วยงานใดมีเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเหลือจ่ายจาก
โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการจนบรรจุวัตถุประสงค์แล้ว มหาวิทยาลัยอาจจัดให้เงินงบประมาณเหลือจ่าย
ดังกล่าวเป็นเงินสะสมของหน่วยงานน้ันก็ได้ 

    การใช้จ่ายเงินสะสม ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
 
 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 

 ๔.๑  พิจารณาอนุมัติหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวน ๕ สาขาวชิา 
 

  สรุปเรื่อง 
  เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี)  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ 
   ๑.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   ๒.  สาขาวิชาพลศึกษา 
   ๓.  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
   ๔.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
   ๕.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง  
ปี พ.ศ.๒๕๕๒ และยังไม่ได้ดําเนินการขอขยายเวลาการรับรองหลักสูตร จึงจําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพ่ือให้
เน้ือหาวิชาชีพครูของหลักสูตรมีสาระความรู้และสมรรถนะครอบคลุมตามมาตรฐานความรู้ของคุรุสภาให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของวิทยาการ  
  ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการคณะที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
   ๑. คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗    
   ๒. คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่               
๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  
   ๓.  คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗  
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  
   ๔.  คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  
  และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ใหส้ภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑. พิจารณาอนุมัติ เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จํานวน ๕ สาขาวิชา 
 ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
 

 ๔.๒  พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงจํานวนชั่วโมงบรรยาย ปฏิบัติ และค้นคว้า หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

         สรุปเรื่อง 
           ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการปรับปรุงแก้ไขจํานวนช่ัวโมงบรรยาย ปฏิบัติ และ
ค้นคว้า ในโครงสร้างหลักสูตรและส่วนคําอธิบายรายวิชาเฉพาะที่ไม่ตรงกัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี จึงขอเสนอเปล่ียนแปลงจํานวนช่ัวโมงบรรยาย ปฏิบัติ และค้นคว้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
 ทั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่                  
๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ               
การประชุม 
  กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ใหส้ภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑. พิจารณาอนุมัติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงจํานวนช่ัวโมงบรรยาย ปฏิบัติ และค้นคว้า 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

 ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๔.๓  พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  

  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๗ มีมติมอบมหาวิทยาลัยฯ รับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาเพ่ิมเติม การขอ
เปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย น้ัน 
   บัดน้ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดําเนินการตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และเพ่ิมเติมเลขที่บัตรประชาชนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และผ่านความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ใหส้ภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑. พิจารณาอนุมัติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ 

 ๕.๑   สรปุการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ 
เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะคร่ึงปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน               
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย  ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงาน         
ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดน้ี  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอ สภามหาวิทยาลัย         
เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๕.๒   การครบวาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ของมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
 

  สรุปเรื่อง 
  ด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชุดปัจจุบันที่มี
วาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประกาศ  ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔  ต้ังแต่วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ เป็นต้นมา จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
     มาตรา ๑๗ วรรคห้า “ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ตามมาตรา 16 (3) (4) หรือ (5) พ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตําแหน่ง  
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้มีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว”  

 มาตรา ๑๗ วรรคหก “ให้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้น้ันพ้นจากตําแหน่ง” 

ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

“ข้อ ๙ ให้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน   
เก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิผู้น้ันพ้นจากตําแหน่ง” 

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยฯ จะต้องดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน
เก้าสิบวัน ซึ่งช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ สามารถดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ
ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗  

ทั้งน้ี หากมหาวิทยาลัยฯ ยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได ้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 ๕.๓   รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้ 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํารายงานเก่ียวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จ่ายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังได้จัดทํารายงานการรับจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ เงินโครงการจัดการ  
ศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตศึกษาสะสม ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
  
 ๕.๔   รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
  

  สรุปเรื่อง 
   สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  โดยใช้
แบบสอบถามท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบตามแนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย และสอบถาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในปัจจุบัน โดยดําเนินการสอบถามในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗  
สรุปผลได้ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

       “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอน
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้ดําเนินการให้มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย         
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) โดยใช้แบบประเมินตาม   แนวทางการปฏิรูป
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗ /๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
 สําหรับการประเมินตนเองนั้น กําหนดให้มีการดําเนินการใน ๓ ประเด็น  คือ  การประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ จากข้อมูลการปฏิบัติจริง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี และความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภา  

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ได้ดําเนินการสอบถามกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในปัจจุบัน ดําเนินการสอบถามในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ จากแบบสอบถาม
ที่ได้รับตอบกลับมาจํานวน ๑๗  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๕ ของจํานวนกรรมการท้ังหมดที่มีอยู่  *๒๓ คน ฐานการ
คิดคํานวณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย คือ ๒๑ คน (* ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการสรร
หา / ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดํารงตําแหน่งวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗)  สรุปผลได้ดังน้ี 

ตอนท่ี ๑ จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน   จําแนกตามสถานภาพ เป็นดังนี้  
           ๑.๑ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย (นายกสภา ฯ อุปนายกสภาฯ  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ) จํานวน 
๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ ฐานการคํานวณ ๑๒ คน จาก ๑๓ คน (ยกเว้นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย) 
  ๑.๒ บุคลากรมหาวิทยาลัย  (อธิการบดี ผู้แทนผู้บริหาร  ผู้แทนคณาจารย์ )  จํานวน ๙ คน  คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐.๐๐ ฐานการคํานวณ ๙ คน จาก ๑๐ คน (ยกเว้นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดํารงตําแหน่งวันที่ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗) 

ตอนที่ ๒  ผู้ประเมินได้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  และของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
              ๒.๑ การดําเนินการตามอํานาจหน้าทีข่องสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

หัวข้อประเมิน 
ระดับผลการประเมิน

เหมาะสม ไม่เหมาะสม
๑. กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย   

  ๑.๑ การจัดการศึกษา 100.00 - 
  ๑.๒ การวิจัย 94.12 5.88 
  ๑.๓  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 94.12 5.88 
  ๑.๔ การผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 94.12 5.88 
  ๑.๕ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 100.00 - 
  ๑.๖ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 88.24 11.76 
 
  ๒.๑ การดําเนินการตามอํานาจหน้าทีข่องสภา ฯ ตามมาตรา ๑๘ แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ต่อ) 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

หัวข้อประเมิน 
ระดับผลการประเมิน

เหมาะสม ไม่เหมาะสม
๒. ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ฯ   
  ๒.๑ ด้านวิชาการ 100.00 - 
  ๒.๒  ด้านบริหารงานบุคคล 94.12 5.88 
  ๒.๓  ด้านอ่ืน ๆ  100.00 - 
๓. กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ ฯ การเปิดสอน และการติดตามประเมินผลฯ 93.33 6.67 
๔. อนุมัติให้ปริญญา  และประกาศนียบัตร ฯ 100.00 - 
๕. พิจารณาการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก ส่วนราชการฯ 100.00 - 
๖. อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาเข้าสมทบ /ยกเลิก 100.00 - 
๗. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 100.00 - 
๘. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ฯ 100.00 - 
๙. ออกระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน ฯ 100.00 - 
๑๐. พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 100.00 - 
๑๑. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย 100.00 - 
๑๒. ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัติภารกิจร่วมกับสถาบันอ่ืน ๆ 

88.24 
 

๑๑.๗๖ 

๑๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน เกี่ยวกับกิจการมหาวิทยาลัย ๑๐๐.๐๐ - 

เฉลี่ย ๙๗.๓๑ ๒.๖๙ 
             
  จากตาราง กรรมการสภา ฯ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า มีการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของสภาฯ 
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ในระดับเหมาะสม  ทุกรายการ
ประเมิน  โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละ ๙๗.๓๑  และมีหัวข้อการประเมินที่ผู้ตอบแบบประเมินทุกคน (ร้อยละ ๑๐๐) เห็นว่าอยู่
ในระดับเหมาะสม มีจํานวน ๑๓  หัวข้อ    
 และกรรมการสภาฯ ผู้ตอบแบบประเมิน ได้ให้ข้อเสนอแนะในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี ้

๑. กําหนดนโยบาย และอนมัุติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
  ๑.๑ การจัดการศึกษา    
   - ควรมีการทบทวนแผนการจดัการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิ/
สังคม เพ่ือให้ได้บัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาด      
 ๑.๒ การวิจัย 
   ๑) ควรพิจารณากําหนดนโยบายให้เหมาะสม ชัดเจนและเท่าเทียม   
  ๒) ควรยกระดับการวิจัยในเชิงปริมาณและคณุภาพ    
  ๑.๓ การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
   - วางแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคมให้สนองความต้องการของท้องถิ่น 
 
 
    ๑.๔ การผลิตครูและส่งเสรมิวิทยฐานะครู    



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
   - ควรเน้นในเชิงคุณภาพให้มากกว่าปริมาณ  

๒. ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคบัของมหาวิทยาลัย ฯ 
    ๒.๑ ด้านวิชาการ      
   - ส่งเสริมคณาจารย์ให้ทํางานวิจัย และพัฒนาทักษะการสอนให้ทันสมัย 
  ๒.๒  ด้านบริหารงานบคุคล       
   - ตรวจสอบและทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้มกีารบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓. กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพฯ การเปิดสอน และการติดตามประเมินผลการ
ดําเนนิงาน        
  ๑) มีหลายเรื่องที่ควรปรับปรุง       
  ๒) ต้องการให้ติดตาม ตรวจสอบให้ถี่ขึ้น 
 ๕. พิจารณาการจัดต้ัง การรวม การยุบเลกิ ส่วนราชการฯ      
  - ควรมีการพิจารณาข้อมูลใหร้อบคอบก่อนที่จะตัดสินใจดําเนินการใดๆ  
 ๖. อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาเข้าสมทบ /ยกเลิก      
  - ขณะนี้ไมม่ีการสบทบแล้ว ถ้าจะมีต่อไปควรปรับปรุงหลักการและวิธีการ  
 ๗. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา      
  - ควรเน้นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาด   
 ๙. ออกระเบียบ/ข้อบงัคับต่าง ๆ เก่ียวกับการเงิน ฯ     
  - ตรวจสอบ ทบทวน การบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 ๑๒. ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหนา้ของมหาวิทยาลัย   
และการปฏิบติัภารกิจร่วมกับสถาบนัอ่ืน ๆ      
  ๑) ยังน้อยเกินไป     
  ๒) ต้องการให้ทกุสภา  สภามหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ช่วยกันคิด
  
         ๒.๒  การประเมินประสิทธิภาพ การประชุมสภามหาวิทยาลัย  

หัวข้อประเมิน 
ระดับผลการประเมิน

น้อย ปานกลาง มาก
๑๔  การประชุมสภามหาวิทยาลัย    

      ๑๔.๑ การกําหนดวัน - เวลาการประชุมล่วงหน้า ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๘๘.๒๔
      ๑๔.๒ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุมแต่ละคร้ัง ๕.๘๘ ๑๑.๗๖ ๘๒.๓๖ 
      ๑๔.๓ ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอย่างอิสระ ๕.๘๘ ๑๗.๖๕ ๗๖.๔๗
      ๑๔.๔ ท่านมีส่วนในการเสนอวาระการประชุม ๒๓.๕๓ ๑๗.๖๕ ๕๘.๘๒
      ๑๔.๕ ท่านได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าในเวลาท่ีเหมาะสม ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๘๘.๒๔
      ๑๔.๖ เอกสารประกอบการประชุม มีข้อมูลเพียงพอสําหรับการตัดสินใจ ๖.๒๕ ๒๕.๐๐ ๖๘.๗๖
      ๑๔.๗ รายงานการประชุม มีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วน  ๕.๘๘ ๑๑.๗๖ ๘๒.๓๖

เฉลี่ยทัง้ ๗ หวัข้อ 8.46 13.66 77.89 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
           จากตาราง กรรมการสภา ฯ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า ประสิทธิภาพของการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก ทุกหัวข้อที่ประเมิน โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละ ๗๗.๘๙  โดยมีหัวข้อที่ได้คะแนนสูงสุดอยู่ 
๒ หัวข้อ คือ  

๑) การกําหนดวัน – เวลาการประชุมล่วงหน้า   
๒) ท่านได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสม 
 

๑๕.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอระเบียบวาระการประชุม ที่เห็นว่าควรจัดให้มีเพิ่มเติมเป็นพเิศษ ดังน้ี 
          ๑) วาระมหาวิทยาลัยฟ้อง, ถูกฟ้อง, ผลของคําพิพากษา, ข่าวทางสื่อมวลชนที่มผีลกระทบต่อมหาวิทยาลัย  

๒) ว่าด้วยข้อบังคับ  เน่ืองจากมีความทับซอ้น และไม่ชัดเจน       
๓) การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การพัฒนาการสอนวิจัย       
๔) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเรือ่งเชิงนโยบาย       
๕) นวัตกรรมในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งใน และนอกประเทศ       
๖) การพัฒนามหาวิทยาลัยประชุมร่วมกัน ๓ สภามหาวิทยาลัย 

       

๑๖.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอให้มีการเสริมความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับมหาวิทยาลัย ในเรื่องต่อไปน้ี 
            ๑) มหาวิทยาลัยได้จัดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ๔ สภามหาวิทยาลัย และ ๓ สภา
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ืองในทุก ๆ ปี 
 ๒) มหาวิทยาลยัในกํากับรัฐ   
 ๓) การหารายได้ / นโยบายการจัดหารายได้   
 ๔) มหาวิทยาลยัรับใช้สังคม   
 
๒.๓  การดําเนินการของมหาวิทยาลัยตามมติ และผลการประชุมของสภามหาวิทยาลัย 

หัวข้อประเมิน 
ระดับผลการประเมิน

น้อย ปานกลาง มาก
๑๗. ความต่อเนื่องการติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามมติและผลการ
ประชุมของสภามหาวิทยาลัย 

- ๕๘.๘๒ ๔๑.๑๘ 

๑๘.  มหาวิทยาลัยได้นํามติ และผลการประชุมของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
อย่างครบถ้วน 

๕.๘๘ ๗๐.๕๙ ๒๓.๕๓ 

๑๙. มหาวิทยาลัยได้นํามติ และผลการประชุมของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ   
ท่ีเกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

๕.๘๘ ๔๗.๐๖ ๔๗.๐๖ 

เฉลี่ย ๓.๙๒ ๕๘.๘๒ ๓๗.๒๕ 
              
 จากตาราง กรรมการสภา ฯ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญเ่ห็นว่า การดําเนินการตามมติ และผลการประชุม
ของสภามหาวิทยาลัย  อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๘.๘๒ 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
         และกรรมการสภาฯ ผู้ตอบแบบประเมิน ได้ให้เสนอแนะในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี ้
     ๑๙. มหาวิทยาลัยได้นาํมติ และผลการประชุมของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อการ
ดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย      
  - ยังคงมีความล่าช้า 
  

๒.๔  อัตตาภิบาล และธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลัย 

หัวข้อประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

น้อย ปานกลาง มาก
๒๐. การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยโดยส่วนรวมมีความคล่องตัว เป็นอิสระ 
มีเสรีภาพทางวิชาการ และรับผิดชอบต่อสังคม 

- - ๑๐๐.๐๐ 

๒๑. การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย มีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ - - ๑๐๐.๐๐ 

๒๒. ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยของท่าน - ๑๑.๗๖ ๘๘.๒๔ 

๒๓.ความพึงพอใจในความเป็นอิสระของการทําหน้าท่ีในสภามหาวิทยาลัยของ
ท่าน 

- - ๑๐๐.๐๐ 

เฉลี่ย - ๒.๙๔ ๙๗.๐๖
              
 จากตาราง กรรมการสภา ฯ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญป่ระเมินว่า อัตตาภิบาล และธรรมาภิบาลของสภา
มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก ทุกหัวข้อที่ประเมิน คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ ๙๗.๐๖ 

         
๒.๕  ข้อคิดเหน็เพิ่มเติมส่วนบุคคลของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
           ๑) ควรมีโอกาสให้สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมพบกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้ทราบ
ปัญหาอุปสรรคความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปด้วยกัน   
 ๒) มหาวิทยาลยัควรนําเสนอวาระเชิงนโยบายมากกว่าน้ี ควรมีอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของการประชุม
 ๓) สภามหามหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย แผนงาน ในการส่งเสริมให้คณาจารย์ทํางานด้านการวิจัยให้เพ่ิม
มากย่ิงขึ้น แผนการพัฒนาทางด้านการสอนของอาจารย์อย่างต่อเน่ือง      
 ๔) มีการประเมินผลการสอนอย่างจริงจังเพ่ือจะได้นํามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการสอนของอาจารย์เป็น
รายบุคคลต่อไป       

 
------------------------------------------------ 

 
 

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


