
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
------------------------ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
     ๓.๒  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
     ๓.๓  พิจารณารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
     ๓.๔  พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
     ๓.๕  พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระยะสิ้นปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
   ๔.๑  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะครุศาสตร์ 
   ๔.๒  พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะครุศาสตร์ 
   ๔.๓  พิจารณาขอแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม      
ตามข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
       ๕.๑  สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  
     ๕.๒  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้  
      
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 - 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     ๗.๑   การเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of University 
Governance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖  
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม 

๒๕๕๖ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน              
การประชุม เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    

 สรุปเร่ือง 
ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ และมีนักศึกษาภาคปกติ 
และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตาม
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วย     
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

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

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และ 

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา (คน) รวมทั้งสิ้น 

(คน) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ๓  ๓ 
   การบริหารการศึกษา  ๑๕ ๑๕ 
   หลักสูตรและการสอน  ๑๒ ๑๒ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑ ๑ 
   รัฐประศาสนศาสตร์  ๓๗ ๓๗ 
   การจัดการ  ๓ ๓ 
   การจัดการทั่วไป  ๒ ๒ 

รวมทั้งสิ้น ๓ ๗๐ ๗๓ 
ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกต ิ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๗ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๕ 
นิติศาสตรบัณฑิต ๑ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๑๓ 
บัญชีบัณฑิต ๓ 

รวม ๒๙ 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๒๑ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๑๓ 
เทคโนโลยีบัณฑิต ๑๕ 
นิติศาสตรบัณฑิต ๑ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๒๒ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๑๑๔ 
บัญชีบัณฑิต ๕๘ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๙ 

รวม ๒๕๓ 
รวมทั้งสิ้น ๒๘๒ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๒  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ พวงสุวรรณ กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย        
ราชภัฏเทพสตรี จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ 
ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น 
  มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ตามข้อ ๕ (๒)             
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน              
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่มีความรู้ความช านาญ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ แทน ระหว่าง
วันที่ ๙, ๑๑ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน ๑ ท่าน คือ ว่าที่ ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง              
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕  ข้อ ๕ 
  “ข้อ ๕ ใหส้ภามหาวิทยาลัยแตง่ตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” ประกอบด้วย 
  (๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวน ๑ คน  
  (๒) กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ๔ คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความช านาญด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านกฎหมาย 
อย่างน้อยด้านละ ๑ คน...” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาแต่งตั้ง 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๓  พิจารณารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

    สรุปเร่ือง 
    ตามที่ กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  
“ข้อ ๓๖ ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน”  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕           
จากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           
เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (๔.๑๕) รายละเอียด ดังนี้ 

 
และได้แจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่          
๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพ่ือทราบ 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียด        
ในเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ผลการประเมิน (เฉลี่ย) การด าเนินงานอยู่ในระดับ 
๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ ๔ ดี 
๒. การผลิตบัณฑิต ๔ ดี 
๓. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๕ ดีมาก 
๔. การวิจัย ๒.๙๐ พอใช้ 
๕. การบริการทางวิชาการแก่สังคม ๕ ดีมาก 
๖. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๖๗ ดีมาก 
๗. การบริหารและการจัดการ ๔.๖๖ ดีมาก 
๘. การเงินและงบประมาณ ๕ ดีมาก 
๙. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๓ พอใช้ 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ ๔.๑๕ ด ี



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ 

มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๔  พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ จากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภพการศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง              
การด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงาน              
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรับทราบผลการติดตาม
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ สาขาวิชา ภาควิชา คณะ หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนมหาวิทยาลัย จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ าแนกเป็น             
๓ ส่วน คือ 
  ส่วนที่ ๑  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
  ส่วนที่ ๒  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
  ส่วนที่ ๓  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ศูนย์ ส านัก และหน่วยงานต่างๆ 
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคณุภาพการศึกษา การเปิดสอนของ 

มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

     ๓.๕  พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตร ีระยะสิ้นปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖) 
 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ 
ได้ด าเนินการตามกรอบแนวทางในการติดตาม และคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และได้ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะสิ้นปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม 
๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
                   คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะสิ้นปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
(ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖) ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๐ (๒) 
    “รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี 

พร้อมความเห็นเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ 

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘ (๕) 
   “รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และอธิการบดี พร้อม 

ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกครึ่งปี และสิ้นปีงบประมาณ” 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  
    ข้อ ๔ ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘  
“ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีให้เป็นไปตาม

มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยน าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้มาบังคับ
ใช้โดยอนุโลม”  

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. รับทราบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่เสนอ  
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที ่๔ เรื่องอนุมัต ิ– เพื่อทักท้วง 
  ๔.๑ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะครุศาสตร ์
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งหลักสูตรเดิมมีการด าเนินการแล้วเป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับเป็นไปตามข้อก าหนด
ของคุรุสภาที่ได้เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมมาตรฐานวิชาชีพจาก ๙ มาตรฐานเป็น ๑๑ มาตรฐาน ในการประชุมคณะกรรมการ        
คุรุสภา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ 
 ในการนี้ คณะครุศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ซึ่งคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ที่ก าหนด โดยได้ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา                     

     กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
      ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
  ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  
 “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร            
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

 ๔.๒  พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา        
พลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะครุศาสตร ์
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะครุศาสตร์ ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่            
๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖  นั้น หลักสูตรดังกล่าวได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ แตงฉ่ า อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาพลศึกษา  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่เนื่องด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ แตงฉ่ า ได้เกษียณอายุ
ราชการ จึงท าให้จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
  ดังนั้น คณะครุศาสตร์ จึงเสนอให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ  โพธิ์ศรีสูง เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ต่อไป และได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ เมื่อวันที่  ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                 
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” 

        ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาอนุมัติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
  ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

 ๔.๓  พิจารณาขอแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม 
ตามข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที ่มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการเสนอหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์
วิศวกรรม ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาหลักสูตร   
ดังกล่าวแล้ว พบว่า การก าหนดชื่อปริญญา ไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนด  
ชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งไม่มีการก าหนดชื่อปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตไว้ในหลักเกณฑ์ และมติ
คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีมติไม่เห็นชอบให้
ก าหนดชื่อสาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรมเพ่ิมเติมในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนด            
ชื่อปริญญาเนื่องจากสาขาวิชาดังกล่าวอยู่ในกลุ่มสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ใช้ชื่อปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 
ดังกล่าว 
  บัดนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และปรับแก้ไขตามข้อสังเกต
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ และผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ เมื่อวันที่  ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                 
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” 

        ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. พิจารณาอนุมัติ เห็นชอบการขอแก้ไขหลักสูตรฯ 
  ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 ๕.๑   สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่ งปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น  ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัย  ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงานผล           
การด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดนี้  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตามการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย            
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

 ๕.๒   รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ ก าหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงาน
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดี
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังได้จัดท ารายงานการรับจ่าย   
งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินบ ารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ าการ เงินโครงการ          
จัดการศึกษาส าหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ    
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ     
การประชุม  

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 
 ๗.๑   การเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of 
University Governance) 

  สรุปเร่ือง 
 จากการประชุมร่วม ๔ สภามหาวิทยาลัยในปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ได้กล่าวถึง การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถท าได้หลายลักษณะ เช่น การปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประกันคุณภาพ (Q.A. : Assessment, Rating, Benchmarking) และการจัดอันดับ (Ranking) โดยใน
ส่วนของการเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of University Governance) 
ปัญหาส าคัญที่กระทบต่อคุณภาพคือ ความอ่อนแอของการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย (Weak Governance 
of Universities) จึงต้องปฏิรูปการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง การจัดท าการเทียบระดับการบริหาร
และการจัดการมหาวิทยาลัยเป็นวิธีหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ธนาคารโลก
ร่วมมือกับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง (Middle East)และประเทศในทวีปแอฟริกาเหนือ(North Africa) ๔ ประเทศ 
ได้แก่ ตูนิเซีย ปาเลสไตน์ โมร็อกโก และอียิปต์ ท าการเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัยเป็นโครงการ
น าร่อง ท าเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๔๑ มหาวิทยาลัย  

 การเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตาม และ
ประเมินการบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัย ๕ มิติ โดยผสมระหว่างการก ากับและควบคุมตนเอง              
(Self-governance) และธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วยค าถาม ๕ มิติ ได้แก่ มิติด้านบริบท พันธกิจ
และเป้าหมาย (Context, Mission, and Goals) มิติด้านการจัดการ (Management Orientation) มิติด้านความเป็น
อิสระ (Autonomy) มิติด้านความรับผิดรับชอบ (Accountability) และ มิติด้านการมีส่วนร่วม (Participation)  

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับในการประชุมร่วม 
๓ สภามหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๕๗ ก าหนดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง การเทียบระดับ          
การบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัยด้วย มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้กรรมการสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาตอบ
แบบสอบถาม โดยคณะท างานศึกษาและด าเนินการการเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย            
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะน าเสนอให้กรรมการสภาฯ พิจารณาตอบแบบสอบถามในวันประชุม  

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
เพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาตอบแบบสอบถาม 
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