
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ี

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

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจงเพือ่ทราบ  
     - 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/๒๕๕9 วันที่ 21 ตุลาคม 2559 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนมัุติ – เพื่อพิจารณา 
     3.1  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   
     3.2  พิจารณาการขอขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกขของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
     3.3  พิจารณารายงานผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
ประจําปการศึกษา 2558  
     3.4  พิจารณารายงานการบริหารหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     3.5  พิจารณารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน (วันที ่1 เมษายน 2559  
ถึง วันที่ 30 กนัยายน 2559) 
     3.6  พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2560 
        3.7  พิจารณาราง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การทําสัญญาจางและการตอสัญญาจาง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
        3.8  พิจารณาราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)      
     3.9  พิจารณาราง ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
     3.10  พิจารณาราง ปฏิทินการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก 
     3.11  พิจารณาราง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. ๒๕60 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องอนมัุติ – เพื่อทกัทวง 
        4.1 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร  
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
     4.2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
     4.3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
 5.1  รับทราบการวินิจฉัยเพ่ือการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 39/2559  
เรื่อง การจัดระเบียบและแกไขปญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559  
 5.2  รายงานความกาวหนาของการดําเนินการจัดทําจุดเนน และเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 5.3  สรุปรายงานการเขาอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา” รุน 2 
        ๕.4  สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕๕9 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559   
           5.5  รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนตุลาคม 2559 ปงบประมาณ 2560 
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
     - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจงเพื่อทราบ 

   -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบยีบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 10/๒๕๕9  
ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 

2559 น้ัน ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงาน               
การประชุม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 บัดน้ี กรรมการไดแจงใหแกไขรายงานการประชุม ดังน้ี 

 

ระเบยีบวาระที ่

หนา/บรรทัด 
ขอความเดิม สวนทีข่อแกไข/เพิ่มเติม 

 
ระเบียบวาระที่ 1.2  
หนาที ่3 / บรรทัดที ่29 
 
 

“จะพนจากการเปนพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย..." 

“ไดพนจากการเปนพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา ตําแหนงอาจารยแลว..." 

 
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑ พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑติ  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  และปริญญาบัณฑติ   
 

  สรุปเรื่อง 
 ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตร

บัณฑิต  ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 และมี
นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ (หลักสูตรใหม) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย          
การประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

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

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

  ๓.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมนิผลการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีวาดวยการประเมนิผลการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ประเดน็เสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑติ   
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 
  

 
 
 
 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
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สรปุจํานวนผูสําเร็จการศกึษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
 
 ระดบัประกาศนียบัตรบณัฑิต และ ระดบัปรญิญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา (คน) รวมทั้งสิ้น 

(คน) ระดบัประกาศนียบัตรบณัฑิต ระดบัปรญิญามหาบณัฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 161 - 161 
   การบริหารการศึกษา - 8 8 
   หลักสูตรและการสอน - 6 6 
   รัฐประศาสนศาสตร - 3 3 
   การจัดการ - 5 5 

รวมทั้งสิ้น 161 22 183 
 

 
 ระดบัปรญิญาบณัฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดบัปรญิญาตร ี
นักศกึษาภาคปกต ิ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต 3 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 5 
เทคโนโลยีบัณฑิต 3 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 10 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 5 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 

รวม 32 
นักศกึษาภาคพเิศษ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต 2 
เทคโนโลยีบัณฑิต 3 
นิติศาสตรบัณฑิต 12 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 21 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 39 
บัญชีบัณฑิต 5 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 16 

รวม 101 
รวมทั้งสิ้น 133 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
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 3.2 พิจารณาการขอขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกขของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 

  สรุปเรื่อง 
  ดวย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดสงเรื่องรองทุกข ใหกับคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การดําเนินการ 
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และ
การรองทุกข พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 จํานวน 4 เรื่อง ที่มีผูรองทุกข จํานวน 12 
ราย คือ 
  1. เรื่องรองทุกขของอาจารยพุมพันธ  ผิวพรรณงาม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง 
อาจารย สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รองทุกขเก่ียวกับการรองเรียนนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี จํานวน 
21 คน และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรับหนังสือรองทุกข เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (ครบระยะเวลา 90 วัน 
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559) 
  2. เรื่องรองทุกขของอาจารยพุมพันธ ผิวพรรณงาม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง 
อาจารย สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรณี ขอรองทุกขขอความเปนธรรมและขอใหตรวจสอบ
ขอเท็จจริง กรณี การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรับทราบหนังสือรองทุกข 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 (ครบระยะเวลา 90 วัน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559) 
  3. เรื่องรองทุกขของนายวรุณชาติ ขําละเอียด พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรณี ขอรองทุกขขอความเปนธรรมและขอใหตรวจสอบ
ขอเท็จจริง กรณี การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ และกรณีการไมตอสัญญาการเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรับทราบหนังสือรองทุกข เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 (ครบระยะเวลา 90 วัน 
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559) 
  4. เรื่องรองทุกขของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ และสายสนับสนุน จํานวน 12 ราย 
กรณี การไมตอสัญญาการเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรับทราบหนังสือ 
รองทุกขเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 (ครบระยะเวลา 90 วัน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2559) 
  คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการพิจารณา
เรื่องรองทุกขดังกลาว ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 จนถึงการประชุมครั้งที่ 
4/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 แตเน่ืองจากมีผูรองทุกขจํานวนมากและมีเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของเปน
จํานวนมาก ซึ่งจะตองมีการพิจารณาพยานเอกสารหลักฐาน และตองเชิญผูที่ เ ก่ียวของ เชน ผูรองทุกข 
ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข มาแถลงดวยวาจาตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ รวมถึง
กรรมการอุทธรณและรองทุกขที่มีอยูคนละทองที่จึงไมอาจนัดประชุมไดโดยสะดวก จึงเปนเหตุกรณีจําเปนไมอาจ
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับแตวันที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรับหนังสือรองทุกข ต้ังแต
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (ครบระยะเวลา 90 วัน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559) 
  ดวยขอเท็จจริงประกอบกับเหตุผลดังกลาวขางตน คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ จึงมีมติ 
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 มอบใหเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ  
ตรวจสอบระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองทุกข แลวเสนอเรื่องขออนุญาตขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองทุกข
ดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย ออกไปอีก 90 วัน นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลา (ครบระยะเวลา 90 วัน ในวันที่ 
26 ตุลาคม 2559) ตามขอ 98 วรรคสาม ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการดําเนินการ            
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และ
การรองทุกข พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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  ในการน้ี คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขออนุญาต               
สภามหาวิทยาลัยฯ ขอขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแตวันที่ครบกําหนด
ระยะเวลา (ครบระยะเวลา 90 วัน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559)      
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา              
การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ขอ 98 วรรคสาม 
   “ขอ ๙๘ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จโดยเร็ว ทั้งน้ี ตองไมเกิน 
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข 
   เมื่อไดย่ืนหรือสงหนังสือรองทุกขไวแลว ผูรองทุกขจะย่ืนหรือสงคําแถลงการณหรือ                 
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมกอนที่สภามหาวิทยาลัยเริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกขก็ได โดยย่ืนหรือสงโดยตรงตอนายก             
สภามหาวิทยาลัย  
   กรณีมีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาวในวรรคหน่ึง   
ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติขยายเวลาไดตามความจําเปนใหแลวเสร็จโดยเร็ว” 
 
  ประเดน็เสนอพิจารณา 

    ๑.  พิจารณาอนุมัติการขอขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกขของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
    ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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 3.3 พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ประจําปการศึกษา 2558 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2558 เรียบรอยแลวน้ัน มหาวิทยาลัยฯ จึงขอรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา 2558 โดยสรุปดังน้ี  

  1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

 
 
 

คณะ / หลกัสตูร ผลการประเมิน
คณุภาพ 

คะแนนประเมิน/ ระดบั
คณุภาพ 

1. คณะครุศาสตร   
ระดับปริญญาตร ี   
  1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
        สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ผาน 
2.68 

(ระดับปานกลาง) 
  1.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาพลศึกษา 

ผาน 
2.52 

(ระดับปานกลาง) 
  1.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา 

ผาน 
2.66 

(ระดับปานกลาง) 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  1.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

ผาน 
3.08 

(ระดับดี) 
ระดับปริญญาโท   
  1.5 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

ผาน 
3.50 

(ระดับดี) 
  1.6 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
        สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

ผาน 
2.63 

(ระดับปานกลาง) 
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ระดับปริญญาตร ี   
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

ผาน 
3.31 

(ระดับดี) 
 2.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

ผาน 
3.32 

(ระดับดี) 
 2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผาน 
3.43 

(ระดับดี) 
 2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ผาน 
3.30 

(ระดับดี) 
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คณะ / หลกัสตูร ผลการประเมิน
คณุภาพ 

คะแนนประเมิน / ระดบั
คณุภาพ 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
ระดบัปรญิญาตร ี   
 3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาอุตสาหกรรมศกึษา (ค.บ.) 

ผาน 
2.36 

(ระดับปานกลาง) 
 3.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผาน 
2.79 

(ระดับปานกลาง) 
 3.3 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผาน 
3.27 

(ระดับดี) 
4. คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร   
ระดบัปรญิญาตร ี   
 4.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 

ผาน 
3.39 

(ระดับดี) 
 4.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ผาน 
3.17 

(ระดับดี) 
 4.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชานิติศาสตร 

ผาน 
3.06 

(ระดับดี) 
 4.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศบ.) 

ผาน 
3.08 

(ระดับดี) 
 4.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาศิลปกรรม (ศลิปะและการออกแบบ) 

ผาน 
2.97 

(ระดับปานกลาง) 
 4.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาภาษาจีน 

ผาน 
2.97 

(ระดับปานกลาง) 
 4.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 

ผาน 
3.22 

(ระดับดี) 
 4.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ) 

ผาน 
3.15 

(ระดับดี) 
 4.9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 

ผาน 
2.76 

(ระดับปานกลาง) 
 4.10 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
        สาขาวิชาภาษาไทย 

ผาน 
3.11 

(ระดับดี) 
 4.11 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
         สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผาน 
3.33 

(ระดับดี) 
 4.12 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
                 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

ผาน 
3.10 

(ระดับดี) 
ระดบัปรญิญาโท   
 4.13 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
        สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ผาน 
3.09 

(ระดับดี) 
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คณะ / หลกัสตูร ผลการประเมิน
คณุภาพ 

คะแนนประเมิน/ 
ระดบัคณุภาพ 

ระดบัปรญิญาเอก   
 4.14 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต      
        สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ผาน 
3.48 

(ระดับดี) 
5. คณะวิทยาการจัดการ     
 5.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
      สาขาวิชาการบัญชี 

ผาน 
3.04 

(ระดับดี) 
 5.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ผาน 
3.25 

(ระดับดี) 
 5.3 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 

ผาน 
2.58 

(ระดับปานกลาง) 
 5.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
       สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ผาน 
3.05 

(ระดับดี) 
 5.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
       สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

ผาน 
3.20 

(ระดับดี) 
 5.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ผาน 
3.09 

(ระดับดี) 
 5.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
       สาขาวิชาการตลาด 

ผาน 
3.10 

(ระดับดี) 
 5.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
       สาขาวิชาการจัดการ 

ผาน 
3.12 

(ระดับดี) 
 5.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
        สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

ผาน 
3.12 

(ระดับดี) 
ระดบัปรญิญาโท   
 5.10 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
        สาขาวิชาการจัดการ 

ผาน 
3.27 

(ระดับดี) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
 6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาเคมี 

ผาน 
2.94 

(ระดับปานกลาง) 
 6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาชีววิทยา 

ผาน 
2.88 

(ระดับปานกลาง) 
 6.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาฟสิกส 

ผาน 
2.93 

(ระดับปานกลาง) 
 6.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

ผาน 
3.30 

(ระดับดี) 
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  2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
องคประกอบในการประเมินคณุภาพ คณะ คะแนน

เฉลี่ยรวม 
ระดบัคณุภาพ 

1.  การผลิตบัณฑิต 
2.  การวิจัย 
3.  การบริการวิชาการ 
4.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.  การบริหารจัดการ 
 

คณะครุศาสตร 4.15 ระดับดี 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.78 ระดับดี 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.08 ระดับดี 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.06 ระดับดี 
คณะวิทยาการจัดการ 4.22 ระดับดี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.57     ระดับดีมาก 

 

  3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
องคประกอบ 

ในการประเมิน
คณุภาพ 

ตัวบงชี ้ คะแนน
จาก

กรรมการ 

คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบ 

ระดบัคณุภาพ 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.05 

3.73 
การดําเนินงาน

ระดับดี 

1.2  อาจารยประจําสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 3.43 
1.3  อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

2.19 

1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 
1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 

 
 

คณะ / หลกัสตูร ผลการประเมิน
คณุภาพ 

คะแนนประเมิน / ระดบั
คณุภาพ 

 6.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ผาน 
2.92 

(ระดับปานกลาง) 
 6.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

ผาน 
3.08 

(ระดับดี) 
 6.7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาคณิตศาสตร   

ผาน 
2.83 

(ระดับปานกลาง) 
 6.8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

ผาน 
3.08 

(ระดับดี) 
 6.10 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาเคม ี

ผาน 
2.77 

(ระดับปานกลาง) 
ระดบัปรญิญาโท   
 6.11 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
         สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

ผาน 
3.09 

(ระดับดี) 

สรปุผลการประเมินเฉลี่ยเทากบั 
3.05 

(ระดบัดี) 
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องคประกอบ 

ในการประเมินคณุภาพ 
ตัวบงชี ้ คะแนนจาก

กรรมการ 
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบ 

ระดบัคณุภาพ 

2.  การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

5.00 

4.65 
การดําเนินงาน 
ระดับดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ 
งานสรางสรรค 

4.45 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

4.50 

3.  การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 
5.00 

การดําเนินงาน 
ระดับดีมาก 

4.  การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.00 
5.00 

การดําเนินงาน 
ระดับดีมาก 

5.  การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือ  
การกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ
สถาบัน 

5.00 

4.72 
การดําเนินงาน 
ระดับดีมาก 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 4.15 
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรและคณะ 

5.00 

รวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมทกุตวับงชี ้ 4.37 การดําเนินงานระดับดี 
 

  ทั้งน้ี ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุม         
ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และผานการพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 
11/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ 

 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................      
...................................................................................................................................................................................   
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 3.4  พิจารณารายงานการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดรายงานการตรวจสอบการจัดการศึกษาหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติม ตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2559 และที่ประชุมมีมติมอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบความถูกตอง การจัดการศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาและรายงานตอสภามหาวิทยาลัย น้ัน 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอรายงานการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2559  
จํานวน 5 หลักสูตร ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและใหความเห็น ดังน้ี 
   

ชื่อหลกัสตูร / สาขาวิชา สถานะหลกัสตูร รายละเอียดหลักสตูร 
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ปดหลักสูตร พ.ศ. 2557 เอกสารหนาที่ 8 - 25 

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ปดหลักสูตร พ.ศ. 2557 เอกสารหนาที่ 26 - 53 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการ 

งดรับนักศึกษา เน่ืองจากปรับปรุง 
หลักสูตร พ.ศ. 2558 

เอกสารหนาที่ 54 - 61 

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

ปดหลกัสูตร พ.ศ. 2557 เอกสารหนาที่ 62 - 69 

5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ปดหลักสูตร พ.ศ. 2557 เอกสารหนาที่ 70 - 72 

 
  ทั้งน้ี ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุม
ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และผานการพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 
11/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 สภาวิชาการมีมติรับทราบและมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็น          
การประเมินคุณภาพบัณฑิตใหเปนไปตามสภาพจริง คุณภาพการผลิตครู และการพัฒนาอาจารยในดานคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (3) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. เพ่ือทราบและใหความเห็น 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.5  พิจารณารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 เมษายน 2559 
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559) 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดนําเสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2559 ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2558 และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแลวน้ัน 
  คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการติดตามผล
การดําเนินงานของผูรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ดําเนินการระหวาง วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 
วันที่ 30 กันยายน 2559 มีผลการดําเนินการโดยภาพรวม ดําเนินการแลวเสร็จ 14 รายการ และอยูระหวาง
ดําเนินการ 1 รายการ แยกตามดานตางๆ ดังน้ี  
 

ดาน 
จํานวนการจัดการความเสี่ยงทีด่าํเนินการ 

รวม ดําเนนิการแลวเสร็จ 
ตามกําหนด 

อยูระหวางดาํเนนิการ 

1.  ดานกลยุทธ               3 รายการ 
(รอยละ 75)  

1 รายการ 
(รอยละ 25) 

4 
(รอยละ 100) 

2.  ดานการเงิน 1 รายการ 
(รอยละ 100) 

- 1 รายการ 
(รอยละ 100) 

3.  ดานปฏิบัติงาน 6 รายการ 
(รอยละ 100) 

- 6 รายการ 
(รอยละ 100) 

4.  ดานอ่ืนๆ 4 รายการ 
(รอยละ 100) 

-  4 รายการ 
(รอยละ 100) 

รวม 14 รายการ 
(รอยละ 93) 

1 รายการ 
(รอยละ 7) 

15 รายการ 
(รอยละ 100) 

 

  ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งน้ี ไดผานการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559            
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใหความเห็นและขอเสนอแนะ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 เมษายน 2559           
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559) 
                

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
“มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของ 

มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 

  ประเดน็เสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาผลการดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะ  
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

 3.6  พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ประจาํป พ.ศ. 2560 
   

  สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดใหความสําคัญกับการนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาเปน
สวนหน่ึงในการดําเนินงานตามพันธกิจ และเช่ือมโยงกับงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยไดให
ความหมายของความเสี่ยงวา เหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นและเกิดผลกระทบกับองคกร สําหรับปงบประมาณ 2560
ความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีมติใหเปนความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจํานวน 4 ดาน              
ไดแก ดานกลยุทธ  ดานการเงิน ดานการปฏิบัติงานและดานอ่ืนๆ โดยใชเกณฑคะแนนผลคูณของโอกาส และ
ผลกระทบ 1 – 3 คะแนน หมายถึง ความเสี่ยงตํ่า , ผลกระทบ 4 – 9 คะแนน หมายถึง ความเสี่ยงปานกลาง ,  
10 – 15 คะแนน หมายถึง ความเสี่ยงสูงและผลกระทบ 16 – 25 คะแนน หมายถึง ความเสี่ยงสูงมาก                  
ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ไดนําเสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป               
พ.ศ. 2560 ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่            
7 พฤศจิกายน 2559 สรุปแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2560 ดังน้ี 
   
ลําดบัที ่ ดาน ความเสี่ยง 

1 ดานกลยุทธ 1. จํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษา 
2 ดานการเงิน 1. ความเสี่ยงที่จะเกิดการผิดพลาดจากระบบการเบิกจาย  

แบบระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-payment 
master plan) 

3 ดานปฏิบัติงาน 1. การทําผิดกฎ ระเบียบที่จะสงผลทําใหช่ือเสียงมหาวิทยาลัยเสียหาย 
4 ดานอ่ืนๆ 1. การเกิดอัคคีภัย 

2. เกิดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย 
 

  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป                   
พ.ศ. 2560 ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
   

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
            พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา  
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของ
ผูใดโดยเฉพาะ” 
    

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2560 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

 3.7 พิจารณาราง ประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรือ่ง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การทําสญัญาจางและการตอสัญญาจาง ของพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 

  สรุปเรื่อง 
  ดวย ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบัน                 
อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2558 กําหนดให  
  ขอ 20 “ ภายใตบังคับขอ 18 พนักงานผูใดไดรับบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด ใหไดรับ
เงินเดือนเงินประจําตําแหนง ตามที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงน้ัน และทําสัญญาจางกับมหาวิทยาลัย 
  หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข การรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง การทําสัญญาจางและการตอ
สัญญาจางให ก.บ.ม. กําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 
14/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การทําสัญญาจางและการตอ
สัญญาจาง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การทําสัญญาจางและ            
การตอสัญญาจาง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ดังรายละเอียด         
ในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมาย 
ใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการ หรือหนวย
ราชการน้ันเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
  “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงานบุคคลสํานักพนักงาน                    
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2558 ขอ 20 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑. พิจารณาเห็นชอบราง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การทําสัญญาจางและการตอสัญญาจาง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ที่เสนอ 

๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มตสิภามหาวิทยาลยั ………………………………………..…………………………….………………………………. 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

 3.8 พิจารณาราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 
๒๕๕๙ ไดแตงต้ังคณะกรรมการรางนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือดําเนินการจัดทํา รางนโยบาย
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา น้ัน 
  คณะกรรมการรางนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดจัดประชุมทั้งหมด ๕ ครั้ง เพ่ือยกราง
นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยมีกรอบนโยบายและ 
แนวทางการพัฒนา ที่สอดคลองตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ๖  ดาน ดังน้ี 
  ๑. ดานการผลิตบัณฑิต  
  ๒. ดานการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
  ๓. ดานการวิจัยพัฒนา การบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
  ๔. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
  ๕. ดานการอยูรวมกันและการแขงขัน ในประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  ๖. ดานการบริหารจัดการ 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม 
 
  ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
             พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การ
วิจัย การใหบรกิารทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
                     “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานน้ันเปน
เรื่องๆ ก็ได” 
     
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทาง          
การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

           มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.9  พิจารณาราง ปฏิทินการสรรหาอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 
   

  สรุปเรื่อง 
  ดวย รองศาสตราจารย ดร. นันทนา  แจงสุวรรณ  ซึ่งไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
แตงต้ังใหดํารงตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต้ังแตวันที่ 8 มีนาคม 2556 ซึ่งจะครบวาระ                
การดํารงตําแหนงในวันที่ 7 มีนาคม 25๖๐ จึงจะตองมีการดําเนินการสรรหาผูดํารงตําแหนงอธิการบดีคนใหม               
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนง
อธิการบดี  พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ไดกําหนดใหดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ภายในเกาสิบวัน กอนที่
อธิการบดีจะครบวาระ 
  การดําเนินการสรรหาอธิการบดีภายในเกาสิบวัน จะเริ่มดําเนินการไดต้ังแต วันที่ 7 ธันวาคม 
2559 ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2560 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาราง ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตร ีเพ่ือกําหนดเวลาและขั้นตอนการดําเนินการ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
  “มาตรา 28 “อธิการบดีน้ัน จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง โดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัย จากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 
  หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย....” 
  2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของ              
ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. 2551 
  “ขอ 7 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง เรียกวา “คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี” ประกอบดวย 
   (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัย        
คนหน่ึงเปนประธาน 
   (2) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสี่คนเปน
กรรมการ 
   (3) ผูแทนขาราชการ และพนักงาน จํานวนสี่คนเปนกรรมการ 
   ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการในขอ 7(3) คนหน่ึงเปนเลขานุการ 
   กรรมการตามขอ 7(3) ใหมหาวิทยาลัยจัดเลือกต้ังโดยตรงจากขาราชการ และพนักงานที่
ไดรับคะแนนสูงสุดสี่ลําดับแรกที่มาจากตางคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ือ
อยางอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
  การแตงต้ังคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหดําเนินการภายในเกาสิบวันกอนที่อธิการบดีจะครบ
วาระ หรือหลังจากอธิการบดีพนจากตําแหนงตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ภายในสี่สิบหาวัน แลวแตกรณี” 
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  “ขอ 8 คณะกรรมการสรรหามีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
   ……………………………………………………………………………………………………………….. 
   (4) พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ......................................................................... 
แลวคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมไมเกินสามคน และจัดทํารายช่ือตามลําดับตัวอักษรพรอมประวัติ ขอมูล 
รายละเอียด ที่ใชประกอบการพิจารณาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับต้ังแตไดรับการแตงต้ัง” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  1. พิจารณาเห็นชอบราง ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  2. สุดแตจะพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ....................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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 3.10  พิจารณาราง ปฏิทนิการสรรหาคณบด ีผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก 
 

  สรุปเรื่อง 
  ดวย คณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐                     
จึงจําเปนตองมีการดําเนินการเพ่ือสรรหาผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานักใหม 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ไดกําหนดให
ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี ภายในเกาสิบวัน กอนที่คณบดีจะครบวาระ   
  ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ที่ไดกําหนดใหดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ หรือหนวยงาน
ที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ภายในเกาสิบวันกอนที่ผูอํานวยการจะครบวาระ 
  การดําเนินการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก ภายในเกาสิบวัน               
จะเริ่มดําเนินการไดต้ังแต วันที่ ๘ ธันวาคม 2559 ถึง 7 มีนาคม 2560 

  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดเวลา และขั้นตอนในการดําเนินการ           
ดังรายละเอียดใน (ราง) ปฏิทินการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๓๘ คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป ....”  
  ๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                     “ขอ ๗  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังกรรมการขึ้นคณะหน่ึง เรียกวา “คณะกรรมการสรรหา
คณบดี” ประกอบดวย  
    (๑)  อธิการบดีเปนประธาน 
   (๒)  ผูแทนจากผูบริหารที่ไมไดสังกัดคณะที่ดําเนินการสรรหาคณบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง 
จํานวนสองคน เปนกรรมการ 
    (๓)  ผูแทนขาราชการ และพนักงานจากคณะที่จะดําเนินการสรรหาคณบดีโดยคัดเลือก
กันเอง จํานวนสี่คน เปนกรรมการ 
    ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการตาม (๓) คนหน่ึงเปนเลขานุการ 
    การแตงต้ังคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหดําเนินการภายในเกาสิบวันกอนที่คณบดีจะ
ครบวาระหรือหลังจากคณบดีพนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๘  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ภายในสี่สิบวัน แลวแตกรณี 
                     “ขอ ๘  คณะกรรมการสรรหามีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
                         ............................................................................................................................... 
                        (๔) พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ............................................................................ 
แลวคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมไมเกินสามคน และจัดทํารายช่ือตามลําดับตัวอักษรพรอมประวัติ ขอมูล 
รายละเอียดที่ใชประกอบการพิจารณาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับต้ังแตไดรับการแตงต้ัง” 
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  ๓.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ
สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                     “ขอ ๗  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังกรรมการขึ้นคณะหน่ึง เรียกวา “คณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ” 
ประกอบดวย  
   (๑)  อธิการบดี เปนประธาน 
   (๒)  ผูแทนจากผูบริหารที่ไมไดสังกัดสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ หรือหนวยงาน               
ที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่ดําเนินการสรรหาซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคนเปนกรรมการ 
    (๓)  ผูแทนขาราชการ และพนักงานจํานวนสี่คน เปนกรรมการ 
   ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการใน (๓) คนหน่ึงเปนเลขานุการ 
   กรรมการตามขอ ๗ (๓) ใหมหาวิทยาลัยจัดเลือกต้ังโดยตรงจากขาราชการ และพนักงาน
ที่ไดรับคะแนนสูงสุดสี่ลําดับแรกที่มาจากตางคณะ หรือสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ 
   การแตงต้ังคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหดําเนินการภายในเกาสิบวันกอนที่ผูอํานวยการ
จะครบวาระ หรือหลังจากผูอํานวยการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสามแหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ภายในสี่สิบหาวันแลวแตกรณี 
             “ขอ ๘  คณะกรรมการสรรหามีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
                         ............................................................................................................................... 
                        (๔) พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ............................................................................ 
แลวคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมไมเกินสามคน และจัดทํารายช่ือตามลําดับตัวอักษรพรอมประวัติ ขอมูล 
รายละเอียดที่ใชประกอบการพิจารณาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับต้ังแตไดรับการแตงต้ัง” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
                     ๑.  เห็นชอบปฏิทินการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก  ตามที่เสนอ 
                     ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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 3.11  พิจารณาราง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีประจําป พ.ศ. ๒๕60 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕8                 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๕8 ไดกําหนดจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันศุกร สัปดาหที่ 3              
ของทุกเดือน เวลาเริ่มประชุม 13.30 น. น้ัน 
  ดังน้ัน เพ่ือใหจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. 2560 เปนไป                
ดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาราง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. ๒๕60 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
            ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547  
  “ขอ 7 การประชุมใหมีตามกําหนดที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติไว แตประธานอาจสั่งงดการประชุม
ครั้งใดก็ได เมื่อเห็นวาไมมีเรื่องที่จะบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม 
  ในกรณีที่ประธานเห็นสมควรเรียกประชุมเปนพิเศษก็ใหเรียกประชุมได” 
    

  ประเดน็เสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาเห็นชอบราง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. ๒๕60
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
                   มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………………………..……….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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- ราง - 
  

ปฏิทินการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี ประจําป พ.ศ. ๒๕60 
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป สถานที ่ หมายเหต ุ
๑/๒๕60 20 มกราคม ๒๕60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๒/๒๕60 24 กุมภาพันธ ๒๕60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๓/๒๕60 24 มีนาคม ๒๕60   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๔/๒๕60 21 เมษายน ๒๕60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๕/๒๕60 19 พฤษภาคม ๒๕60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

๖/๒๕60 23 มิถนุายน ๒๕60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๗/๒๕60 ๒1 กรกฎาคม ๒๕60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๘/๒๕60 25 สิงหาคม ๒๕60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๙/๒๕60 22 กันยายน ๒๕60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

๑๐/๒๕60 20 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๑๑/๒๕60 24 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๑๒/๒๕60 22 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
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ระเบียบวาระที ่๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักทวง 

    4.1 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555)  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

  สรุปเรื่อง 
  เน่ืองจาก หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)               
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีอาจารยสิ้นสุดสัญญาจาง จํานวน 2 คน จึงมีการปรับเปลี่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังน้ี 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม) 

หมายเหตุ 

1. อาจารยอภิชาติ  อาวจําปา 
2. อาจารยบุญสนอง  เภาคาํ 
3. อาจารยเสนีย  เจรญิสุข 
4. อาจารยอรวรรณ  ดานวราวิจิตร 
5. อาจารยรุงโรจน  กลัดกลบี 

1. อาจารยบุญสนอง  เภาคาํ 
2. อาจารยอภิชาติ  อาวจําปา 
3. อาจารยอรวรรณ  ดานวราวิจิตร 
4. อาจารยพิธพร  ไทยภูม ิ
5. อาจารยเบญจพร  บุญสยมภู 

1. ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
2. ลําดับที่ 4 – 5 เปนอาจารย
ประจําหลักสูตร 
3. ลําดับที่ 1 อาจารยบุญสนอง  
เภาคํา ลําดับที่ 2 อาจารย
อภิชาติ  อาวจาํปา และลําดับที่ 3 
อาจารยอรวรรณ  ดานวราวิจิตร
ปรับแกไขลําดับที่  
4. ลําดับที่ 4. อาจารยพิธพร   
ไทยภูมิ และลาํดับที่ 5. อาจารย 
เบญจพร  บุญสยมภู เปลี่ยนใหม 

 
  ทั้งน้ี ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 และผานความเห็นชอบ               
จากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมั ติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร                 
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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  กฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรและตองอนุมัติหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 
  ประเดน็เสนอพิจารณา 
        ๑.  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    4.2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
 

  สรุปเรื่อง 
  เน่ืองจาก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ไดมีอาจารย
ลาออก จํานวน 2 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงมีการปรับเปลี่ยนอัตรากําลังของบุคลากร และไดรับ
บุคลากรใหมเพ่ือแทนบุคลากรเดิม เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ             
การอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ดังน้ี 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม) 

หมายเหตุ 

1. ผศ.ประชาติ  วัชรบัณฑิต 
2. ผศ.จิตตระการ  เอกกมลกุล 
3. ผศ.ธรณี  เพ็ชรเสนา 
4. ผศ.สุนทร  สุวรรณโฉม 
5. อาจารยสุชาดา  สวัสดี 

1. ผศ.ประชาติ  วัชรบัณฑิต 
2. ผศ.ธรณี  เพ็ชรเสนา 
3. อาจารยสุชาดา  สวัสดี 
4. อาจารยภาวิณี  เทียมดี 
5. อาจารยปยวรรณ  พันส ี

1. ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
2. ลําดับที่ 4 – 5 เปนอาจารย
ประจําหลักสูตร 
3. ลําดับที่ 2 ผศ.ธรณี  เพ็ชรเสนา 
และลําดับที ่3 อาจารยสุชาดา  
สวัสดี ปรับแกไขลําดับที่  
4. ลําดับที่ 4. อาจารยภาวิณี  
เทียมดี และลําดับที่ 5. อาจารย
ปยวรรณ  พันสี เปลี่ยนใหม 

 
  ทั้งน้ี ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่  9/2559 เมื่อวันที่  26 ตุลาคม 2559 และผานความเห็นชอบ               
จากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ        
การประชุม 
 

  กฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรและตองอนุมัติหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

  ประเดน็เสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

 4.3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

  สรุปเรื่อง 
  เน่ืองจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ไดมีอาจารยเกษียณอายุราชการ จํานวน 1  คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงมีการปรับเปลี่ยนอัตรากําลัง
ของบุคลากร และไดรับบุคลากรใหมเพ่ือแทนบุคลากรเดิม เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังน้ี 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม) 

หมายเหตุ 

1. อาจารย ดร.ประสาร  ฉลาดคิด 
2. รศ.นวลนอย  บรมรัตนพงศ 
3. ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล 
4. ผศ.ประมวล  แซโคว 
5. อาจารย ดร.อําพล จุปะมัดถา 

1. อาจารย ดร.ประสาร  ฉลาดคิด 
2. ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล 
3. ผศ.ประมวล  แซโคว 
4. ผศ. ดร.อําพล จุปะมัดถา 
5. อาจารย ดร.รัติยาพร  ใจดี 

1. ลําดับที่ 1 – 2 เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
2. ลําดับที่ 3 – 5 เปนอาจารยประจํา
หลักสูตร 
3. ลําดับที่ 2 ผศ.เพียงใจ เจยีรวิชญกุล 
ลําดับที่ 3 ผศ.ประมวล  แซโคว และ
ลําดับที่ 4. ผศ. ดร.อําพล จุปะมัดถา 
ปรับแกไขลําดับที่  
4. ลําดับที่ 4. ลําดับที่ 5. อาจารย  
ดร.รัติยาพร  ใจดี เปลี่ยนใหม 

 

  ทั้งน้ี ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่  7/2559 เมื่อวันที่  7 กันยายน 2559 และผานความเห็นชอบ               
จากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรและตองอนุมัติหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

 
  ประเดน็เสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที ่๕ เรื่องเพื่อทราบ 

 5.1 รับทราบการวินิจฉัยเพื่อการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ                
ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแกไขปญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 
กรกฎาคม 2559 
   

  สรุปเรื่อง 
  ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสงหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ศธ 0592(3) 3.16/              
ว 1386 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 แจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการปฏิบัติตาม
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแกไขปญหาธรรมาภิบาล                 
ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ใหสถาบันอุดมศึกษาและสภาสถาบันอุดมศึกษาทราบและ
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป  
  ในการน้ี มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย รับทราบการวินิจฉัยเพ่ือปฏิบัติตามคําสั่ง          
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่  39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแกไขปญหาธรรมาภิบาล              
ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
   
  ประเดน็เสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

 5.2 รายงานความกาวหนาของการดําเนินการจัดทําจุดเนน และเปาหมายการพัฒนามหาวทิยาลยั 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

  สรุปเรื่อง 
  เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณ และบริหารจัดการงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหเปนไปตามพันธกิจ เปาหมายที่กําหนดไว และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล                    
ในการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอรายงานความกาวหนาของการดําเนินการจัดทําจุดเนน และเปาหมาย               
การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งน้ี ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7  พฤศจิกายน 2559 และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  เพ่ือทราบ 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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

  



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

 5.3 สรุปรายงานการเขาอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบรหิาร
สถาบนัอุดมศึกษา” รุน 2 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สนับสนุนใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย เขารวมอบรม
หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา” รุน 2 กําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 31 สิงหาคม –             
2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพมหานคร การอบรมในครั้งน้ี มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 ทาน คือ ดร.เฉลิมชัย  ผูพัฒน เขารวมหลักสูตรดังกลาวเรียบรอยแลว 
  ในการน้ี ดร.เฉลิมชัย  ผูพัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จึงขอสรุปรายงานการเขา
อบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา” รุน 2 ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดัง
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  ประเดน็เสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
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 ๕.4  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕๕9 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559  
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป 
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน               
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ วา ควรตองมีการรายงาน         
ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย                  
เพ่ือทราบดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   
  ประเดน็เสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 

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

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

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

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

 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

 ๕.5 รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนตุลาคม 2559 ปงบประมาณ 2560 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไววาการรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาที่จัดทํารายงานเก่ียวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังไดจัดทํารายงานการรับจาย
งบประมาณเงินรายได ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําเดือนตุลาคม 2559 ปงบประมาณ ๒๕60 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จายเงิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนตุลาคม 2559 ปงบประมาณ ๒๕60 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่
ของผูใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที ่๖ เรือ่งศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที ่๗ เรื่องอ่ืน ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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