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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

คร้ังที่ 2/๒๕61 
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมสภามหาวทิยาลัย ช้ัน ๓ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวดัปทมุธาน ี  

------------------------ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๑  การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2561  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 

 3.1  พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต            
 3.2  พิจารณาราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไข เก่ียวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 3.3  พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 3.4  พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา 2559 
 3.5  พิจารณาแนวทางการกํากับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามหนังสือ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดวนท่ีสุด) ท่ี ศธ 0506(3)/ว 48.2 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2561 
 3.6  พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจาํปการศึกษา ๒๕60 
 3.7  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 3.8  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
 4.1  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 4.2  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 4.3  พิจารณาอนุ มัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและ              
การออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
 5.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย 
 5.2  รับทราบรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนมกราคม 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 5.3  รับทราบคําสั่งเรียกใหทําคําใหการแกอุทธรณ และใหสัตยาบันรับรองการดําเนินการจัดทํา
คําใหการแก อุทธรณ  คดีหมายเลยเลขดํา ท่ี  อบ .371/2560 ลงวัน ท่ี  23 มกราคม 2561 ระหว าง                 
ผูชวยศาสตราจารยอติชาติ ภูมิวณิชชา ผูฟองคดี กับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู ถูกฟองคดีท่ี 1                      
กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 2 
  5.4  รับทราบกําหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตร ีประจําปการศึกษา 2558 – 2559  
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ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑  การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
   

  สรุปเร่ือง  
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีประกาศให ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก  สวนสีดา                
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 โดยใหอยูในตําแหนง
เทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน นั้น เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก สวนสีดา ไดดํารงตําแหนงมาครบ
กําหนดตามวาระแลว เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2561 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารง
ตําแหนงบริหาร กลุมท่ี 1 ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ตามขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร            
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 เรียบรอยแลว ผูท่ีไดรับเลือก เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย          
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร คือ ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก  สวนสีดา รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหาร ท้ังนี้ 
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  จึงแจงสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..……………………………………....…………… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2561  
   

  สรุปเร่ือง 
ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2561 

นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม  
เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 ซ่ึงกรรมการมิไดแจงใหมีการแกไขรายงานการประชุม  

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (เอกสารหนา 1 - 25) 

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

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 2/๒๕61 
วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.30 น. 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 3.1  พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต            
 
 

 สรุปเร่ือง  
  3.1.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต 

ดวย มีนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 คน 
และระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 14 คน  รวมท้ังสิ้น 15 คน โดยผานการพิจารณากลั่นกรอง จากหนวยงาน
และคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษา
ตามลําดับดังนี้  

  ๓.๑.1.๑ คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการ
พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2560 จํานวน 1 คน และกองบริการการศึกษา 
ดําเนินการตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษา เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 
2560 

  ๓.๑.๑.๒ คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะครุศาสตร ดําเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2560 และวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 11 คน และกอง
บริการการศึกษา ดําเนินการตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษา เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เม่ือวันท่ี 
17 กันยายน 2560 และวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560   

  ๓.๑.๑.3 คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการ
พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2559 จํานวน 1 คน และกองบริการการศึกษา 
ดําเนินการตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษา เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 
2559  

  ๓.๑.๑.4 คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการพิจารณาอนุมัติ          
ผลการศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 2 คน และกองบริการการศึกษา ดําเนินการ
ตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษา เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 

  ๓.๑.๑.๕ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 5 มกราคม 
2561 พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาครบถวนตามเกณฑแตละหลักสูตร และหลักฐาน         
การเผยแพรผลงาน และเสนอการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาตอสภาวิชาการเพ่ือใหความเห็นชอบ 
จํานวนท้ังสิ้น 15 คน จําแนกเปนระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 คน และระดับปริญญามหาบัณฑิต        
จํานวน 14 คน  

 ๓.๑.๑.๖ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 
พิจารณาใหความเห็นชอบเสนอการใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 คน และปริญญา
มหาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 14 คน รวมท้ังสิ้น 15 คน  รายละเอียดจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตาม
คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้  

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา (คน) รวมท้ังส้ิน 

(คน) ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต 
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   1.1 หลักสตูรรฐัประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 1.1.1 สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร 1 - 1 
รวมท้ังส้ิน 1 - 1 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา (คน) รวมท้ังส้ิน 

(คน) ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต 
2. คณะครศุาสตร 
    2.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 2.1.1 สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา - 6 6 
 2.1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - 5 5 

รวมท้ังส้ิน - 11 11 

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    3.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 3.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา - 1 1 

รวมท้ังส้ิน - 1 1 

4. คณะวิทยาการจดัการ 
    4.1 หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
 4.1.1 สาขาวิชาการจัดการ - 2 2 

รวมท้ังส้ิน - 2 2 

รวมจํานวนนักศึกษาท้ังส้ิน 1 14 15 

 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต แกผูสําเร็จ

การศึกษาจํานวน 1 คน และปริญญามหาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 14 คน รวมท้ังส้ิน 15 คน      
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เลม 1) 

 

 3.1.๒ พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัณฑิต 
ดวย มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 658 คน จําแนกเปนนักศึกษา

ภาคปกติ จํานวน 600 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จํานวน 58 คน โดยผานการพิจารณากลั่นกรอง จาก
หนวยงานและคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอใหปริญญาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษาตามลําดับดังนี้ 

 3.1.๒.1  คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2561 

3.1.๒.๒  คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ไดดําเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา          
ในการประชุมเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2561 

3.1.๒.๓  คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2561 

3.1.๒.๔  คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2561 

 3.1.๒.๕  คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดดําเนินการพิจารณาอนุมัติ    
ผลการศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2561  

3.1.2.6 คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2561 

๓.1.2.7 กองบริการการศึกษา ตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษา เพ่ือนําเสนอตอสภาวิชาการ
เม่ือวันท่ี 1 - 2 และ 5 – 7 กุมภาพันธ 2561  
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 ๓.1.2.8  สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 

2561 พิจารณาใหความเห็นชอบเสนอการใหปริญญาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 658 คน รายละเอียด
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี้  

 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
   1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
 1.1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร 45  45 
 1.1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 34  34 

รวม 79  79 
   1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 1.2.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร 1  1 
 1.2.2 สาขาวิชาเคมี 3  3 
 1.2.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1  1 
 1.2.4 สาขาวิชาชีววิทยา 5  5 
 1.2.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1  1 
 1.2.6. สาขาวิชาฟสิกส 1  1 

รวม 12  12 

รวมท้ังส้ิน 91  91 

2. คณะครุศาสตร    
     2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต     
 2.1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 48  48 
 2.1.2 สาขาวิชาพลศึกษา 29  29 

รวมท้ังส้ิน 77  77 

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    

 3.1.1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 33  33 
 3.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 49  49 
 3.1.3 สาขาวิชาภาษาไทย 45  45 
 3.1.4 สาขาวิชาสังคมศึกษา 42  42 

รวม 169  169 
     3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 3.2.1 สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) 1  1 
 3.2.2 สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 1  1 
 3.2.3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 1  1 

รวม 3  ๓ 
     3.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 3.3.1 สาขาวิชานิติศาสตร 3 1 4 

รวม 3 1 4 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

     3.๔ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 3.4.1 สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน  1 1 
 3.4.๒ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  10 10 

รวม  11 11 

รวมท้ังส้ิน 175 12 187 

4. คณะวิทยาการจัดการ                                                                                                                                                                                                                                                              
     4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 4.1.1 สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 2  2 

รวม 2  2 
     4.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
 4.2.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร 2  2 

รวม 2  2 
     4.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
 4.3.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2  2 
 4.3.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 14 14 28 
 4.3.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส 32  32 
 4.3.4 สาขาวิชาการจัดการ 19 21 40 
 4.3.5 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 6  6 
 4.3.6 สาขาวิชาการตลาด 16  16 

รวม 89 35 124 
     4.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
 4.4.1 สาขาวิชาการบัญชี  91 5 96 

รวม 91 5 96 

รวมท้ังส้ิน 184 40 224 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
     5.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต    
 5.1.1 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 1  1 
 5.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 5  5 

รวม 6  6 
     5.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
 5.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟา
อุตสาหกรรม) 

1 2 3 

 5.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) 6  6 
รวม 7 2 9 

     5.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
 5.3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 2 4 6 

รวม 2 4 6 

รวมท้ังส้ิน 15 6 21 
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา 

รวมท้ังส้ิน 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
    6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
 6.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 47  47 
    6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 6.2.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 7  7 
 6.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4  4 

รวม 11  11 

รวมท้ังส้ิน 58  58 

รวมจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังส้ิน 600 58 658 

 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษา

จํานวนท้ังส้ิน 658 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เลม 2) 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

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

  ๓.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ีวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี(ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑. พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 คน ปริญญามหาบัณฑิต 

แกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 14 คน และปริญญาบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 คน            
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

.......................................................................................................................................................................................  
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 3.2  พิจารณาราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง นโยบาย หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 
2560 ไดมีมตเิห็นชอบราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
เก่ียวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน ขอ ๓ และ             
ขอ ๑๖ ของราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฉบับดังกลาว ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย โดยควรเลือกขอ 16 ไวเพียงขอเดียว นั้น 

  มหาวิทยาลัย โดยกลุมงานวินัยและนิติการ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ไดดําเนินการจัดทําราง
ประกาศฯ ท่ีแกไขใหมเรียบรอยแลว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณาราง ประกาศสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข เก่ียวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หนา 1 - 10) 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา  
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมาย               
ใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบัง คับสําหรับสวนราชการ                       
หรือหนวยราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
 “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 2. ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการวาดวยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 ขอ 4 “ใหสถาบันอุดมศึกษาในทุกสังกัดมีหนาท่ีรับคนพิการเขาศึกษา
ในสัดสวนหรือจํานวนท่ีเหมาะสมโดยใหคํานึงถึงประเภทของความพิการดวย ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด และแจงคณะกรรมการเพ่ือทราบไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันกอนเริ่มป
การศึกษา โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป” 
 3. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อ แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ ลงวันท่ี 13 มกราคม 2553 
 ขอ 3 “สภาสถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีออกขอกําหนดนโยบายของสถาบันเก่ียวกับการรับคน
พิการเขาศึกษาตอในสถาบันใหสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือใชเปนแผนแมบทในการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552” 
 ขอ 4 “สภาสถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเขา
เรียนของสถาบันเพ่ือประกาศใชในแตละปการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย เปาหมายจํานวนรับ หลักเกณฑ เง่ือนไข และ
วิธีการรับคนพิการเขาศึกษาในสถาบัน ประเภทความพิการท่ีจะรับเขาศึกษา คณะ/สาขาวิชา ท่ีจะเปดรับ วิธีการ
คัดเลือก หลักเกณฑเง่ือนไขและรายการคาใชจายตางๆ เปนตน และแจงประกาศรับคนพิการเขาศึกษาตอในแตละป
การศึกษาดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวบรวมสงคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ เพ่ือทราบไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันกอนเริ่มปการศึกษา โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป” 
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   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑. รับทราบและพิจารณาราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไข เก่ียวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
   ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.3  พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 

  ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความจําเปนตองปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ใหมี         
ความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยมีหลักการใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดจนกวาจะไดมีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม และกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงต้ังประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในคราวเดียว และกําหนดวิธีการ
ไดมาซ่ึงประธานกรรมการรองประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในกรณีท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ 
มหาวิทยาลัย จึงไดดําเนินการจัดทําราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และเสนอตอคณะอนุกรรมการฝายกฎหมายประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณา 

  คณะอนุกรรมการฝายกฎหมายประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดจัดประชุมครั้งท่ี 
1/2561 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2561 เพ่ือพิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย 
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมีมติเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี          
วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบใหเลขานุการคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย 
ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินการปรับแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
ฝายกฎหมายฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาตอไป 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ          
การประชุม (หนา 1 – 13) 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมาย               
ใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบัง คับสําหรับสวนราชการ                       
หรือหนวยราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
   “มาตรา 25 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย .... 
   องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย” 
 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑. พิจารณาเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
             
 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.4  พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา 2559 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ             
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา             
ซ่ึงมีการประเมิน ระดับหลักสูตร (ประเมินรายสาขาวิชา) ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีชวงระยะเวลาในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามลําดับ ดังนี้  
  ๑. ระดับหลักสูตร ดําเนินการประเมินระหวางวันท่ี 17 – 27 กรกฎาคม 2560 และวันท่ี        
1 – 4 สิงหาคม 2560  
  2. ระดับคณะ ดําเนินการประเมินระหวางวันท่ี 23 – 25 สิงหาคม   2560  
  ๓. ระดับสถาบัน ดําเนินการประเมินระหวางวันท่ี 4 – 5 ตุลาคม  2560  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน ประธานคณะกรรมการ
ประเมินฯ เปนผูทรงคุณวุฒิท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
  มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 
ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน ท่ียืนยันในระบบ CHE QA Online แลวเม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 สรุปดังนี้ 
  ผลการประเมินระดับคณะ 

หนวยงานท่ีรับการประเมิน 
ผลการประเมินระดับสาขาวิชา  

(จํานวนสาขาวิชา) 
ผลการประเมิน 

ระดับคณะ 
ระดับ ดี ปานกลาง ไมผาน คะแนน ระดับ 

ระดับคณะ       
  ๑. คณะวิทยาการจัดการ ปริญญาตร ี 9 - - 

4.04 ระดับดี 
บัณฑิตศึกษา - 1 - 

  ๒. คณะมนุษยศาสตร           
และสังคมศาสตร 

ปริญญาตร ี 12 - - 
4.08 ระดับดี 

บัณฑิตศึกษา 1 1 - 
  ๓. คณะครุศาสตร ปริญญาตร ี 3 - - 

4.18 ระดับดี ป.บัณฑิต 1 - - 
บัณฑิตศึกษา 2 - - 

  ๔. คณะวิทยาศาสตร           
และเทคโนโลยี 

ปริญญาตร ี 8 1  
3.91 ระดับดี 

บัณฑิตศึกษา - - 1 
  ๕. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตร ี 2 1 - 

4.01 ระดับดี 
บัณฑิตศึกษา - - - 

  ๖. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตร ี 4 - - 
4.11 ระดับดี 

บัณฑิตศึกษา - - - 
 

 ในภาพรวมทุกคณะอยูในระดับดี  สวนระดับสาขาวิชานั้น คณะกรรมการประเมินระดับคณะยืนยัน
ผลการประเมิน จําแนกไดดังนี ้

๑. ระดับปริญญาตรี มีผลการประเมินระดับดี 38 สาขาวิชา และมีผลการประเมินระดับ        
ปานกลาง  2  สาขาวิชา 

๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  มีผลการประเมินระดับดี 1  สาขาวิชา 
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา มีผลการประเมินระดับดี  3  สาขาวิชา มีผลการประเมินระดับ      

ปานกลาง  2  สาขาวิชา และมีผลการประเมินไมผาน 1 สาขาวิชา โดยสาขาวิชาท่ีไมผาน คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนื่องจาก มีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร         
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จํานวน 4 คน จึงไมเปนไปตามเกณฑการประเมินมาตรฐานระดับหลักสูตรในองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เกณฑขอท่ี 1 กําหนดวา ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรไมนอยกวา 5   

 
ผลการประเมินระดับสถาบัน อยูในระดับดี 
 

หนวยงานท่ีรับการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ 
ระดับสถาบัน     4.36 ระดับดี 

 
คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน ไดรายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา  

จุดออนและขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ ดังนี้  
 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
หลักสูตรสวนใหญมีผลประเมินอยูในระดับดี 
 

ควรมีการวางแผนใหหลักสูตรเขาสูระบบ TQR 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. หลักสูตรท่ีไมผานมาตรฐาน 
2. การประเมินความสําเร็จของแผนและกิจกรรม 
 
 

1. ควรมีการปรับปรุงอยางเรงดวนในการวางแผนบริหาร
จัดการนักศึกษาท่ียังคงคางอยูใหสามารถสําเร็จการศึกษา
ตามเกณฑของหลักสูตร 
2. ควรมีการประเมินตามวตัถุประสงคของแผนและกิจกรรม 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 

 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. เงินสนับสนุนเงินวิจัยจากภายนอกเปน 
จํานวนมากในสายวิทยาศาสตร 
2. มีการยื่นขอจดสิทธิบัตร 
 

1. ควรสงเสริมหรือสนับสนุนใหสายสังคมศาสตร 
ไดเสนอทุนวิจัยจากภายนอกมากข้ึน 
2. ควรสงเสริมใหมีการยื่นขอจดสิทธิบัตรใหมากข้ึน 
เ พ่ือสร า งความ เข มแ ข็ งและ เป น ไปตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การตีพิมพเผยแพร 
2. การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ 
 
 

1. ควรสงเสริมใหมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีอยู        
ในฐานขอมูล TCI หรือในระดับชาติ นานาชาติ 
2. มหาวิทยาลัยควรมีการประกาศยกยองผูท่ีไดสราง
ผลงานใหกับทางมหาวิทยาลัย 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 

- 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการบริการวิชาการแกชุมชน ทําใหชุมชน           
บานเขาขวางมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องจน
สามารถพ่ึงพาตนเองได 
2. มีการใชงานวิจัยและนวัตกรรมในการติดตาม
และประเมินผลการบริการวิชาการแกชุมชนเขมแข็ง 

ควรมีการขยายผลความสําเร็จจากการพัฒนาชุมชน 
บานเขาขวางไปยังพ้ืนท่ีใกลเคียง 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 

 

องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีเอกสารผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรม  
มีการตีพิมพเผยแพรเปนเอกสารจํานวน 2 เรื่อง 
2. มีโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายและมีการบูรณาการกับการบริการ
วิชาการและวิจัย 

ควรคนหาความเปนอัตลักษณของทองถ่ินลพบุร ี                 
ใหโดดเดนในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จังหวัดลพบุร ี
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ผูนําและทีมงานมีวิสัยทัศนและความเขมแข็งใน
การบริหารองคกรเชิงรุก 
2 .  ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทํ า ห น า ท่ี กํ า กั บ ดู แ ล
มห า วิ ท ย า ลั ย อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ใ ห
ความสําคัญในการบริหารหลักสูตรเพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการของตลาดแรงงาน 

ควรมีการสื่อสารองคกรในเชิงนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติไปสูบุคลากรใหครอบคลุม ท่ัวถึงและตอเนื่อง 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัย 
2. ระบบฐานขอมูลกลางเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการตัดสินใจของผูบริหาร 
 
 

1. ควรวิเคราะห ประเด็นการจัดการความรู เพ่ือหลอม
รวมเปนองคความรูในระดับสถาบัน และควรเนนในเรื่อง
การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม  
รวมถึงการนําขอ มูลจากการวิ เคราะหความเสี่ ย ง                
และการควบคุมภายในมาใชในการจัดการความรู 
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (ตอ) 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 

2. ควรจัดทําระบบฐานขอมูลกลาง เชน บุคลากร จํานวน
นักศึกษา งบประมาณวิจัย เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศ            
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
คณะ และหลักสูตร และเพ่ือการตัดสินใจของผูบริหาร
อยางชัดเจน 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 

 
  ท้ังนี้  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2561 และผานสภาวิชาการ     
ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา 2559         
ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นและขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หนา 1 - 3) 

 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
      ขอ 7 ใหสถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
ทุกหลักสูตร โดยดําเนินการดังนี้ 
  ... 
  7.3 รายงานผลการดําเนินการตอสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สาธารณะ 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา 2559 และพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับรายงาน
ท่ีเสนอ  

 ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 2/๒๕61 
วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.30 น. 

 
 
 3.5 พิจารณาแนวทางการกํากับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามหนังสือ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดวนที่สุด) ที่ ศธ 0506(3)/ว 48.2 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 
   

  สรุปเร่ือง 
  ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(ดวนท่ีสุด) ท่ี ศธ 0506(3)/ว 48.2 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการกํากับมาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ถึง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แจงใหทราบวา คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม 
ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2561 ไดพิจารณาผลการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา ท่ีรายงานผานระบบ CHE QA Online แลว มีมติดังนี้ 
  1. กรณีหลักสูตรท่ีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบท่ี 1 (การกํากับมาตรฐาน)                
มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการติดตอกัน 2 ป                   
(ปการศึกษา 2558 และ 2559) 
   1) เห็นชอบใหเผยแพรรายชื่อหลักสูตรท่ีมีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาติดตอกัน 2 ป (ปการศึกษา 2558 และ 2559)  
   2) เห็นชอบใหเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษางดรับนักศึกษาในหลักสูตรดังกลาว พรอมดําเนินการ
ปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาอยางเรงดวน ภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจง             
เพ่ือจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาท่ีคงคางอยางมีคุณภาพจนสําเร็จการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ท้ังนี้ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาแจงขอมูลการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2560 พรอมท้ังขอมูลการดูแล
นักศึกษาคงคางในหลักสตูรดังกลาว มายังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยดวน 
  2. กรณีหลักสูตรท่ีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบท่ี 1 (การกํากับมาตรฐาน)          
มีผลการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในปการศึกษา 2558 แตไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา ในปการศึกษา 2559 
   1) เห็นชอบใหแจงเตือนสภาสถาบันอุดมศึกษารับทราบและเรงปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกป 
   2) เห็นชอบใหการดําเนินการตามขอ 1 หากหลักสูตรดังกลาวมีผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน องคประกอบท่ี 1 (การกํากับมาตรฐาน) ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ติดตอกัน 2 ป โดยมอบหมายคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาเพ่ือแจง                  
สภาสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาตอไป 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดตรวจสอบขอมูลผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแลว พบวา หลักสูตรท่ีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบ
ท่ี 1  (การกํากับมาตรฐาน) มีผลการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในปการศึกษา 2558                 
แตไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในปการศึกษา 2559 มีจํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร                      
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา จึงขอใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเรงปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกป ท้ังนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการตามขอ 1 หากหลักสูตร
ดังกลาวมีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบท่ี 1 (การกํากับมาตรฐาน) ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการติดตอกัน 2 ป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม               
(เอกสารหนา 1 – 3) 
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  กรณีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา มีอาจารยประจําหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงวา อาจารยประจําหลักสูตรลาออก 
1 คน เหลืออาจารยประจําหลักสูตรเพียง 4 คน จึงไมเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
องคประกอบท่ี 1 ท่ีกําหนดวาจะตองมีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน (เอกสารหนา 4  - 13) และสงผลให                 
การประกันคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 2559 มีผลการประเมิน “ไมผาน”  
  มหาวิทยาลัย โดยสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รองอธิการฝายวิชาการ วิจัย และ
นวัตกรรม และคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หารือรวมกันเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา ซ่ึงไดขอสรุป ดังนี้  
  1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการขอจางผูมีความรูความสามารถประจํา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ผศ.ดร.ฐาปกรณ  แกวเงิน) 
(เอกสารหนา 14 - 16)   
  2. มหาวิทยาลัยใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทําแผนการดูแลบัณฑิตจนสําเร็จ
การศึกษา และอาจารยประจําหลักสูตร กรณีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาครบทุกคนแลว 
  แนวทางการกํากับใหเปนไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา 
  เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2561 มหาวิทยาลัยไดเชิญคุณนุชนภา  รื่นอบเชย ผูอํานวยการสํานัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาชี้แจงเพ่ือทําความเขาใจแกคณะ
ผูบริหาร ท้ังระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน  (เอกสารหนา 17) โดยมีขอสรุปเพ่ือเปนขอเสนอแนวทางแกไขหลักสูตร         
ท่ีไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 
   ๑. การจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรใหครบ  
   ๒. การพัฒนาอาจารยใหมีผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสังกัด  
   ๓. หากตองการขอปดหลักสูตร ใหระบุเหตุผลความจําเปนของการปดหลักสูตร และทําแผนการ
ดูแลนักศึกษาคงเหลือจนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสําเร็จการศึกษา และแสดงการแบงความรับผิดชอบของอาจารยประจํา
หลักสูตร (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548) หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558) ท่ีมีอยู กับจํานวนนักศึกษาคงเหลือ  โดยหลักสูตรจะตองเสนอเรื่องผาน
กรรมการประจําคณะ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และ แจงตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตอไป 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ  

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑. รับทราบแนวทางการกํากับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามหนังสือ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดวนท่ีสุด) ท่ี ศธ 0506(3)/ว 48.2 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2561 
 2. พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ การชี้แจงกรณีหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับอุดมศึกษา 

 3. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

...................................................................................................................................................................................  
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 3.6 พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประจําปการศึกษา ๒๕60 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
(สาขาวิชา) ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2559 เรียบรอยแลวนั้น ในการนี้ คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ ไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย         
จึงใหมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากขอเสนอแนะดังกลาว ท้ังระดับหลักสูตร (สาขาวิชา) ระดับคณะ 
และระดับสถาบัน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของแตละหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  
  โดยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําป
การศึกษา 2560 จําแนกเปน ๔ สวน คือ 

  สวนท่ี ๑  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เอกสารหนา 1 – 12) 
  สวนท่ี ๒  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (เอกสารหนา 13 – 20) 
  สวนท่ี ๓  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (กรณีผลการประเมินต่ํากวา 3.51)  
    (เอกสารหนา 21 – 26) 
  สวนท่ี 4  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย (เอกสารหนา 27 – 36) 

ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561  
เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2561 และผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 
เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 มหาวิทยาลัย จึงเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา ๒๕60 ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นและ
ขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘(๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของมหาวิทยาลัย 
และติดตามประเมินผล การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา ๒๕60 

 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................      
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................      
................................................................................................................................................................................... 
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 3.7  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชุดปจจุบัน                
ซ่ึงประกอบดวย 
  1. รองศาสตราจารยชนศักดิ์  บายเท่ียง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ 
  2. ศาสตราจารยพจน  สะเพียรชัย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
  3. ศาสตราจารยประชุม  สุวัตถี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ 
  4. ศาสตราจารยจุลละพงษ  จุลละโพธิ์  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
  5. ศาสตราจารยศรีสุรางค  พูลทรัพย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิชามนุษยศาสตร 
  6. ศาสตราจารยเพ็ญศรี  กาญจโนมัย        กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาสังคมศาสตร 
  ซ่ึงดํารงตําแหนงตามขอ 6 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2559           
และครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2561 
  การไดมาซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ขอ 3 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559 ขอ 7 กําหนดให               
  “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ซ่ึงประกอบดวย 
  7.1 ประธานกรรมการ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย
เปนผูคัดเลือก 
  7.2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กําหนด ซ่ึงครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน จํานวนไมนอยกวาหาคน 
แตไมเกินสิบคน 
  ประธานกรรมการและกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ใหมีวาระในการดํารงตําแหนงคราว
ละสองป แตเม่ือพนจากตําแหนงตามวาระแลว อาจไดรับแตงตั้งใหมได...” 
  มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการทาบทามผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกจากบัญชี
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กําหนดซ่ึงครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชา ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน จํานวน 5 คน คือ 
  1. ศาสตราจารยเพ็ญศรี  กาญจโนมัย        
  2. ศาสตราจารยศรีสุรางค  พูลทรัพย 
  3. ศาสตราจารยจุลละพงษ  จุลละโพธิ์ 
  4. ศาสตราจารยประชุม  สุวัตถี 
  5. ศาสตราจารยอุทุมพร  จามรมาน 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบดวย 
  1. ประธานกรรมการ จากกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผูทรงคุณวุฒิ 
  2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หนา 1 – 15) 
   



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 2/๒๕61 
วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.30 น. 

 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
        1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมาย               
ใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบัง คับสําหรับสวนราชการ                       
หรือหนวยราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
   “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย                 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
 ๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)                
พ.ศ. 2559              
 3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ขอ 3 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประกอบดวย 
   1.1 ประธานกรรมการ จากกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผูทรงคุณวุฒิ 
   1.2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
  2.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………..………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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 3.8  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชุดปจจุบัน             
ครบวาระการดํารงตําแหนง เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2561 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2554 ขอ 5 กําหนดให 
  “ใหมีคณะกรรมการซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ประกอบดวยบุคคลตอไปนี้ 
  1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง เปนประธาน 
  2) อธิการบดี เปนรองประธาน 
  3) ผูทรงคุณวุฒิดานการเงินและทรัพยสิน ท่ีเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแตงตั้ง จํานวน 3 คน เปนกรรมการ 
  4) บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนผู ดํารงตําแหนงรองอธิการบดี หรือ คณบดี หรือ
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก จากการเสนอโดยอธิการบดี จํานวน 2 คน เปนกรรมการ 
  5) รองอธิการบดี ท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ 
  ใหอธิการบดีแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา            
ในสังกัดมหาวิทยาลัย ท่ีดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผู อํานวยการกองหรือเทียบเทา จํานวนไมเกิน 2 คน เปน
ผูชวยเลขานุการ 
  ใหคณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมได 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการใหม            
ใหคณะกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งคณะกรรมการใหม” 
  มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2554 ขอ 5 อนุ ๓), ๔) และ ๕) ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการทาบทามผูทรงคุณวุฒิดานการเงินและทรัพยสิน ท่ีเปนบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง จํานวน 3 คน เปนกรรมการ ดังนี้ 
   1.1 นายโอภาส  เขียววิชัย 
   1.2 นายวิชิต  พิพัทธกุศลกุล 
   1.3 รองศาสตราจารยประเทือง  ภูมิภัทราคม 
  2. อธิการบดีพิจารณาเสนอบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี หรือ 
คณบดี หรือ ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก จํานวน 2 คน เปนกรรมการ ดังนี้ 
   2.1 รองศาสตราจารยศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
   2.2 ผูชวยศาสตราจารยธนิดา  ภูแดง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  และเสนอใหผูชวยศาสตราจารยรัชชนก  สวนสีดา รองอธิการบดีฝายวางแผน และบริหาร              
เปนกรรมการและเลขานุการ 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 
  1. พิจารณาแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธาน 
   2. พิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิดานการเงินและทรัพยสิน ท่ีเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  
จํานวน 3 คน เปนกรรมการ ตามรายชื่อท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
  3. พิจารณาแตงตั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน เปนกรรมการและรองอธิการบดี จํานวน 
1 คน เปนกรรมการและเลขานุการ ตามรายชื่อท่ีอธิการบดีเสนอ 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หนา 1 - 7) 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
  “มาตรา 18(14) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณา
และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาท่ีของ
สภามหาวิทยาลัย” 
          2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ ๕  
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
            ๑. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 2. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
 4.1  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร                        
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยเปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนตนมา นั้น จากการเก็บขอมูลภาวะ            
การมีงานทําของบัณฑิตท่ีจบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน พบวา บัณฑิตท่ีจบ         
มีงานตรงกับสาขาวิชาทางปกครองทองถ่ิน รอยละ 30 และไมตรงกับสาขาวิชา รอยละ 70 ประกอบกับการประกาศ               
รับสมัครงานตําแหนงตางๆ ซ่ึงคุณสมบัติผูสมัครจะรับคุณวุฒิปริญญาตรีทางรัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา            
การปกครองทองถ่ิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตั้งแตปการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนตนไป               
ซ่ึงในหลักสูตรมีนักศึกษาอยูในหลักสูตร จํานวน 136 คน จําแนกเปน 
  1. นักศึกษาปการศึกษา 2557  จํานวน 89 คน 
  2. นักศึกษาปการศึกษา 2558  จํานวน 47 คน 
  โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ยังคงเปดสอนในหลักสูตรดังกลาวจนกระท่ังนักศึกษา                 
คนสุดทายสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                   
ในการประชุมครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2560 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม            
ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)                   
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หนา 1 - 9) 
   

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 
  “พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษากําหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑. อนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  2. มอบมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาท่ีคงคางอยางมีคุณภาพจนสําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  3.  สดุแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 2/๒๕61 
วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.30 น. 

 4.2  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร                      
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยเปดรับ
นักศึกษาตั้งแต ปการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนตนมา นั้น ปจจุบันหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มีจํานวนนักศึกษาลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจาก อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ของหลักสูตรสูงท่ีสุดในมหาวิทยาลัย ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหมีผูสนใจมาเรียนหลักสูตรนี้นอยลง 
และสาขาวิชามีความประสงคพัฒนาหลักสูตรใหมใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตั้งแตปการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนตนไป               
ปจจุบันมีนักศึกษาคงคางอยูในหลักสูตร จํานวน 34 คน จําแนกเปน 
  1. นักศึกษาปการศึกษา 2557  จํานวน 14 คน 
  2. นักศึกษาปการศึกษา 2558  จํานวน 12 คน 
  3. นักศึกษาปการศึกษา 2559  จํานวน 8 คน 
  โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ยังคงเปดสอนในหลักสูตรดังกลาวจนกระท่ังนักศึกษา         
คนสุดทายสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              
ในการประชุมครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2560 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หนา 1 - 13) 
 
   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 
  “พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษากําหนด” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑. อนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  2. มอบมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาท่ีคงคางอยางมีคุณภาพจนสําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  3.  สดุแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………..……………………….…………..…….……………………….…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………… 
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 4.3  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและ           
การออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร                      
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยเปดรับนักศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนตนมา และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งท่ี 
12/2560 วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติการของดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร นั้น  
  เนื่องจาก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
ซ่ึงไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการปรับปรุงหลักสูตร และสาขาวิชามีความประสงคจะพัฒนาหลักสูตรใหมใหทันสมัย
และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จึงขอปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) ตั้งแตปการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนตนไป ปจจุบันมีนักศึกษาคงคางอยูในหลักสูตร 
จํานวนท้ังสิ้น 55 คน จําแนกเปน 
  1. ปการศึกษา 2557  จํานวน 15 คน 
  2. ปการศึกษา 2558  จํานวน 17 คน 
  3. ปการศึกษา 2559  จํานวน 23 คน 
  โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ยังคงเปดสอนในหลักสูตรดังกลาว ดูแลและบริหาร
หลักสูตรจนกระท่ังนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2561 และผานความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปดหลักสูตร สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม             
(หนา 1 - 8) 
 

   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 
  “พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษากําหนด” 
 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑. อนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  2. มอบมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาท่ีคงคางอยางมีคุณภาพจนสําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  3.  สดุแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………..……………………….…………..…….……………………….…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 
 5.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย 
  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ                    
วาควรตองมีการรายงาน ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ท่ีสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะท่ีสําคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561                
เพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม หนา  1 – 3) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เห็นชอบรายงานผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีสืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะท่ีสําคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561                 

๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 
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 5.2  รับทราบรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนมกราคม 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดท่ี ๒ กําหนดไววา การรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาท่ีจัดทํารายงานเก่ียวกับ           
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จายเงินเสนออธิการบดี              
ทุกเดือน ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย นั้น กองคลังไดจัดทํารายงานการรับ - 
จายงบประมาณเงินรายได ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)                     
เงินโครงการหลักสูตรนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําเดือนมกราคม 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนมกราคม 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หนา 1 – 7) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของ
ผูใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  รับทราบรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ประจําเดือนมกราคม 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 2/๒๕61 
วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.30 น. 

5.3 รับทราบคําสั่งเรียกใหทําคําใหการแกอุทธรณ และใหสัตยาบันรับรองการดําเนินการจัดทํา
คําใหการแกอุทธรณ คดีหมายเลยเลขดําที่ อบ.371/2560 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 ระหวาง                 
ผูชวยศาสตราจารยอติชาติ ภูมิวณิชชา ผูฟองคดี กับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดี            
ที่ 1 กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีที่ 2 

 

 สรุปเร่ือง 
 ดวย ผูชวยศาสตราจารยอติชาติ  ภูมิวณิชชา ผูฟองคดีในฐานะผูอุทธรณ ไดยื่นอุทธรณตอศาล

ปกครองสูงสุด กรณีไมเห็นดวยกับคําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี บ.97/2560 คดีหมายเลขแดงท่ี 
บ.229/2560 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2560 โดยรองขอตอศาลปกครองสูงสุด ดังนี้ 

 1. ขอใหศาลไดโปรดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการประชุมลับ ของผูถูกฟองคดีท่ี 2 เม่ือวันท่ี 
24 มีนาคม 2560 วาระการพิจารณาผูดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของผูถูกฟองคดีท่ี 2  

 2. ขอใหศาลไดโปรดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง ผลการเลือกตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับลงวันท่ี 24 มีนาคม 2560 ท่ีลงนามโดยผูถูกฟอง
คดีท่ี 1  

 3. ขอใหศาลไดโปรดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีท้ังสอง มีคําสั่งใหคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี ดําเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู ท่ีสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี เฉพาะผูท่ีมีสถานะภาพเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีผานการคัดเลือกมาเพ่ือใหผูถูกฟองคดีท้ังสองดําเนินการคัดเลือกตาม
กฎหมายตอไป 

 ศาลปกครองสูงสุด จึงไดมีคําสั่งเรียกใหทําคําแกอุทธรณ คดีหมายเลขดําท่ี อบ. 371/2560                 
ลงวันท่ี 23 มกราคม 2561 ใหนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 1 และสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 2 ทําคําแกอุทธรณพรอมดวยพยานหลักฐาน 1 ชุด และจัดสงสําเนาคําแกอุทธรณ 
และสําเนาพยานหลักฐานอีก 1 ชุด รวม 2 ชุด ตอศาลภายใน 30 วัน นับแตไดรับคําสั่งนี้ (ภายในวันท่ี 27 
กุมภาพันธ 2561)  

 จากมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 22 
ธันวาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบอํานาจใหนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนผูดําเนินคดี
แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสามารถมอบอํานาจชวงอํานาจชวงใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนได               
เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงไดพิจารณาและสั่งการมอบคําสั่งเรียกใหทํา
คําใหการแกอุทธรณ คดีหมายเลยเลขดําท่ี อบ.371/2560 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2561 ใหคณะกรรมการ                
เพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง พิจารณาดําเนินการจัดทําคําแกอุทธรณ เพ่ือสงตอศาลปกครองสูงสุดตอไป 
และแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหสัตยาบันรับรอง  

 คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการในศาลปกครอง ไดจัดประชุมในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 
เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2561 เพ่ือพิจารณาจัดทําคําแกอุทธรณ คดีหมายเลขดําท่ี อบ. 371/2560 ลงวันท่ี 23 
มกราคม 2561 เรียบรอยแลว และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงนามในฐานะ ผูถูกฟองคดีท่ี 1              
และผูรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัย ผูถูกฟองคดีท่ี 2 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 เพ่ือจัดสงใหกับศาล
ปกครองสูงสุด ภายในวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 ตอไป 
  ในการนี้  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือทราบ และใหสัตยาบันรับรองการดําเนินการ                     
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  (หนา 1 - 31) 
 
  
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 2/๒๕61 
วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.30 น. 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย...”    
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  1. รับทราบคําสั่งเรียกใหทําคําใหการแกอุทธรณ คดีหมายเลยเลขดําท่ี อบ.371/2560 ลงวันท่ี  
23 มกราคม 2561  

  2. ใหสัตยาบันรับรองการดําเนินการจัดทําคําใหการแกอุทธรณ คดีหมายเลยเลขดําท่ี อบ.371/2560  
ลงวันท่ี 23 มกราคม 2561 ระหวางผูชวยศาสตราจารยอติชาติ  ภูมิวณิชชา ผูฟองคดี กับนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 1 กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 2 และจัดสงคําใหการแกอุทธรณ
ใหศาลปกครองสูงสุด 

 3. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………............................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….......................… 
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 5.4  รับทราบกําหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา 2558 – 2559  
 
  สรุปเร่ือง 

ดวย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคกลาง กําหนด
จัดข้ึนระหวางวันท่ี ๔ – 11 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองพระปกเกลา อาคารอเนกนิทัศน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช            
จังหวัดนนทบุรี  โดยผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กําหนดเขารับพระราชทานปริญญาบัตร                   
ในวันอังคารท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.  
  มหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เขารวมงานพิธีพระราชทาน              
ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2558 – 2559  แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันอังคารท่ี        
๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ หองพระปกเกลา อาคารอเนกนิทัศน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (หนา 1 – 3) 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  รับทราบและพิจารณาเขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2558 - 2559 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

   - 
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ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  
  

๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

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