
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 3/๒๕61 
วันศุกรท่ี 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

คร้ังที่ 3/๒๕61 
วันศุกรที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน ช้ัน 5  
อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

------------------------ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๑  การโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2561  
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 

  3.1  พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต    
  3.2  พิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ๓.3  พิจารณาแตงตั้งผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุดตางๆ  
  ๓.4  พิจารณากําหนดจํานวนผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  3.5  พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตร ีปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ตุลาคม ๒๕๕9 – กันยายน ๒๕60)  
   

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
 4.1  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
 5.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย 
 5.2  รับทราบรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 5.3  รับทราบหมายแจงคําสั่งศาล คดีหมายเลขดําท่ี อบ.371/2560 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2561 
ระหวางผูชวยศาสตราจารยอติชาติ ภูมิวณิชชา ผูฟองคดี กับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 1 
กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 2 
 5.4  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
38 แหง ประจําปการศึกษา 2559 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 3/๒๕61 
วันศุกรท่ี 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 

 1.1 การโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2560 (การประชุมลับ) เม่ือวันท่ี 
24 มีนาคม 2560 ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูชวยศาสตราจารยจินตนา  เวชมี              
ดํารงตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นั้น  

  บัดนี้ ไดมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี ใหดํารงตําแหนง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแลว ตั้งแตวันท่ี 27 กุมภาพันธ ๒๕๖1 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี        
เรื ่อง แตงตั ้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 ซึ่งไดประกาศใน         
ราชกิจจานุเบกษาเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2561 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 3/๒๕61 
วันศุกรท่ี 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2561  
   

  สรุปเร่ือง 
ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 

2561 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
รับรองรายงานการประชุม ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารหนา 1 - 30) 

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

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 3/๒๕61 
วันศุกรท่ี 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
 3.1  พิจารณาอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต            
 
 

  - เอกสารประกอบระเบียบวาระนี้ แจกในท่ีประชุม - 
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วันศุกรท่ี 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. 

 3.2  พิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
  

  สรุปเร่ือง 

             ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีคําสั่งท่ี 31/2560 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2560    
แตงต้ังผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแตวันท่ี     
18 ตุลาคม 2560 เปนตนไป จนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี หรือจนกวาสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเปนอยางอ่ืน นั้น 
  บัดนี้ ไดมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี ใหดํารงตําแหนง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแตวันท่ี 27 กุมภาพันธ ๒๕๖1 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2561  

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนไปดวยความเรียบรอย และมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๒ ท่ีกําหนด  “ใหสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผู มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙”อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดี จํานวน ๕ คน 
ซ่ึงเปนจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ดังรายนามตอไปนี้ 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยรัชชนก  สวนสีดา   
 ๒. รองศาสตราจารยศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ ์  
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  หาญกลา   
 ๔. ผูชวยศาสตราจารยศศิธร  วชิรปญญาพงศ  
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยกันยา  กองสูงเนิน 
 รายละเอียดคุณสมบัติของผูท่ีเสนอแตงตั้ง ตามเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารหนา 1 – 11) 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
 “มาตรา 18(9) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการ
สํานัก และผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ”  
  “มาตรา ๓๒ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๙” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑. พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามท่ีอธิการบดีเสนอ 

๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 3/๒๕61 
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 ๓.3  พิจารณาแตงตั้งผูบริหารปฏิบัติหนาที่กรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุดตางๆ  
   

  สรุปเร่ือง 

ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดเห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ตามท่ีอธิการบดี นําเสนอแลวนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่อง               
มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งผูบริหาร ใหดํารงตําแหนงกรรมการและหรือ
เลขานุการ ในคณะกรรมการชุดตางๆ ดังนี้ 

 
คณะกรรมการ องคประกอบ วิธีการไดมา รายชื่อผูบริหาร กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

1. สภามหาวิทยาลัย เลขานุการ ใหสภามหาวิทยาลยั
แตงตั้งรองอธิการบดี  
คนหน่ึง ซึ่งมิใชกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั ตาม 
(3) เปนเลขานุการสภา
มหาวิทยาลยั โดย
คําแนะนําของอธิการบด ี

ผูชวยศาสตราจารย
ศศิธร วชิรปญญาพงศ 

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัราชภฏั  
พ.ศ. 2547 มาตรา 16 
วรรคสอง 

2. กรรมการตดิตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยั 

เลขานุการ ใหนายกสภามหาวิทยาลัย
แต ง ตั้ ง ร อ ง อ ธิ ก า รบ ดี             
ท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานกิจการ
สภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารย
ศศิธร วชิรปญญาพงศ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏเทพสตรี วาดวย
คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบและประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2548 ขอ 4 และ  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554  

3. กรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพยสินมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  

กรรมการและ
เลขานุการ 

รองอธิการบดีท่ีอธิการบดี
มอบหมาย 

ผูชวยศาสตราจารย 
รัชชนก สวนสีดา 

ขอบังคับมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี วาดวย 
คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพยสิน
มหาวิทยาลยัราชภฏั           
เทพสตรี พ.ศ. 2554 

กรรมการ รองอธิการบดีหรือคณบดี
หรือผูอํานวยการสถาบัน/
สํานักจากการเสนอโดย
อธิการบดี 2 คน 

รองศาสตราจารย
ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธ์ิ 

4. กรรมการอุทธรณและ 
รองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 

เลขานุการ รองอธิการบดีท่ีอธิการบดี
มอบหมาย 

ผูชวยศาสตราจารย 
กันยา กองสูงเนิน 

ขอบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี วาดวย
คณะกรรมการอุทธรณ 
และรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลยัราชภฏั          
เทพสตรี พ.ศ. 2555  

5. กรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการ ใ ห ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
แต ง ตั้ ง ร อ ง อ ธิ ก า รบ ดี             
คนหน่ึงตามคําแนะนําของ
อธิการบด ี

ผูชวยศาสตราจารย
เฉลิมชัย หาญกลา 

พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ขอ 25 และ ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏั                 
วาดวยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการไดมา
ซึ่งคณะกรรมการสงเสรมิ  
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คณะกรรมการ องคประกอบ วิธีการไดมา รายชื่อผูบริหาร กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

    กิจการมหาวิทยาลัย                    
พ.ศ. 2547 ขอ 6 กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมีวาระ            
การดํารงตําแหนงคราวละ 
3 ป และไดรับแตงตั้งใหมได 

6. กรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตร ี

รองประธาน
กรรมการ 

อธิการบด ี โดยตําแหนง ขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี วาดวย 
คณะกรรมการบรหิาร           
งานบุคคล มหาวิทยาลัย          
ราชภฏัเทพสตรี พ.ศ. 2557 

กรรมการ รองอธิการบดีฝายบริหาร ผูชวยศาสตราจารย
เฉลิมชัย หาญกลา 

7. อนุกรรมการฝายกฎหมาย
ประจํ าสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี 

อนุกรรมการ รองอธิการบดี 1 คน ผูชวยศาสตราจารย
เฉลิมชัย หาญกลา 

มติการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 
2/2558 วันท่ี 20 
กุมภาพันธ 2558 

เลขานุการ รองอธิการบดี 1 คน ผูชวยศาสตราจารย
ศศิธร วชิรปญญาพงศ 

8. กรรมการท่ีปรึกษาฝายกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตร ี

กรรมการและ
เลขานุการ 

รองอธิการบดี 1 คน ผูชวยศาสตราจารย
ศศิธร วชิรปญญาพงศ 

ม ติ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ค รั้ ง ท่ี 
10/2558 วั น ท่ี  16 
ตุลาคม 2558 

9. กรรมการเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการในศาลปกครอง 

กรรมการ รองอธิการบดีท่ีอธิการบดี
มอบหมาย 

ผูชวยศาสตราจารย
ศศิธร วชิรปญญาพงศ 

มติการประชุมครั้งท่ีพิเศษ 
(5)/2560 เมื่อวันท่ี 5 
มิถุนายน 2560 

 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
  “มาตรา 16 วรรคสอง ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดี คนหนึ่ง ซ่ึงมิใชกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตาม (3) เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี” 
  “มาตรา 18(14) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณา
และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาท่ีของ
สภามหาวิทยาลัย” 
  2.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  3.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557  
  4.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555 
  5.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 
  6.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาแตงตั้งผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ เลขานุการ ในคณะกรรมการชุดตาง  ๆตามท่ีเสนอ 

  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ๓.4  พิจารณากําหนดจํานวนผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
   สรุปเร่ือง 
   ดวย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 27 กําหนดวา “ใหมีอธิการบดี            
คนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแตละแหง และจะใหมีรองอธิการบดี
หรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีท้ังรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด             
เพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมายก็ได” ประกอบกับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2547 เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2547  มีมติเห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดี 5 อัตรา 
และผูชวยอธิการบดี 3 อัตรา  
   มหาวิทยาลัย ไดพิจารณาเห็นวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีภารกิจท่ีเก่ียวของกับดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ IT : Information Teachnology ตามท่ีรัฐบาลไดมีนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เปนความมุงม่ันของ
นายกรัฐมนตรี ท่ีตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจ ไปสู “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ี 
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรม เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 
   จากเหตุผลดังกลาว มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรแตงตั้งผูมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ IT : Information Teachnology เปนผูชวยอธิการบดี เพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน            
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ IT : Information Teachnology ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ            
สภามหาวิทยาลัยเพ่ิมจํานวนอัตราผูชวยอธิการบดี จากเดิม 3 อัตรา เปน 4 อัตรา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ          
การประชุม (เอกสารหนา 1 – 7) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
   “มาตรา 27 ใหอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยแตละแหงและจะใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีท้ังรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี
ตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด เพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามท่ีอธิการบดี
มอบหมายก็ได” 
   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณากําหนดจํานวนผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามท่ีเสนอ 

  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.5  พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ตุลาคม ๒๕๕9 – กันยายน ๒๕60)  
 
  - เอกสารประกอบระเบียบวาระนี้ แจกในท่ีประชุม - 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
 4.1  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุ ง พ .ศ . 2560)                
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยหมดสัญญาจาง จํานวน 1 คน  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและการเรียน                  
การสอน การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                        
พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เปลี่ยนใหม) 

หมายเหตุ 

1. ผศ.สํารวม  วารายานนท 
2. ผศ.ทัศนีย  กระตายอินทร 
3. อาจารยนิธิชญา  ใจเย็น 
4. อาจารยชนิตตา  โชติชวง 
5. อาจารยสนธยา  สุขอ่ิม 

1. ผศ.ทัศนีย  กระตายอินทร 
2. ผศ.สมทรง  กฤตมโนรถ 
3. อาจารยนิธิชญา  ใจเย็น 
4. อาจารยชนิตตา  โชติชวง 
5. อาจารยสนธยา  สุขอ่ิม 

ลําดับท่ี 2 ผศ.สมทรง กฤตมโนรถ
เปลี่ยนใหม 

 
  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2561 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2561 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ                       
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (เอกสารหนา 1 - 9) 
 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
และตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร          
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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  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 2/2561                
เพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารหนา 1 - 5) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย...”    
           
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เห็นชอบรายงานผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีสืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะท่ีสําคัญ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561                 

๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 

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

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 3/๒๕61 
วันศุกรท่ี 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. 

 5.2  รับทราบรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนกุมภาพันธ 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 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (หนา 1 – 4) 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  รับทราบรายงานการรับ – จาย งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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 5.3  รับทราบหมายแจงคําสั่งศาล คดีหมายเลขดําที่ อบ.371/2560 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 
ระหวางผูชวยศาสตราจารยอติชาติ ภูมิวณิชชา ผูฟองคดี กับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ผูถูกฟองคดีที่ 1 ในฐานะคูกรณีในอุทธรณ กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีที่ 2           
ในฐานะคูกรณีในอุทธรณ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย ศาลปกครองสูงสุด ไดมีหมายแจงคําสั่งศาล คดีหมายเลขดําท่ี อบ. 371/2560 ลงวันท่ี 2 
มีนาคม 2561 ระหวางผูชวยศาสตราจารยอติชาติ ภูมิวณิชชา ผูฟองคดี กับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ผูถูกฟองคดีท่ี 1 ในฐานะคูกรณีในอุทธรณ กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 2 ในฐานะคูกรณี             
ในอุทธรณ 
  ดวยคดีเรื่องนี้ ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งเรียกใหผูถูกฟองคดีท่ี 1 และท่ี 2 จัดทําคําแกอุทธรณ
พรอมดวยพยานหลักฐาน 1 ชุด พรอมท้ังสําเนาคําแกอุทธรณและสําเนาพยานหลักฐานอีก 1 ชุด รวม 2 ชุด ยื่นตอ
ศาลภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําสั่ง ถึง นายสุเมธ  แยมนุน ในฐานะผูรับมอบอํานาจของผูถูกฟองคดีท่ี 1 และท่ี 2 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีท่ี1 และท่ี 2 ไดดําเนินการจัดทําคําแกอุทธรณตามคําสั่งศาลแลว แตจากการตรวจสอบคําแกอุทธรณ
ของผูถูกฟองคดีท่ี 1 และท่ี 2 ฉบับลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2561 ปรากฏวา เปนคําแกอุทธรณท่ีลงนามโดยนายวิชัย  
ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 1 และในฐานะผูรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 2 โดยไมปรากฏหนังสือหรือคําสั่งแตงตั้งใหนายวิชัย  ศรีขวัญ ดํารงตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และไมปรากฏหนังสือมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีมอบอํานาจให
นายวิชัย  ศรีขวัญ เปนผูมีอํานาจดําเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด แทนผูถูกฟองคดีท่ี 2 แตอยางใด ศาลจึงมี
คําสั่งดังนี้ 
  1. ใหผูถูกฟองคดีท่ี 1 จัดสงหนังสือหรือคําสั่งแตงตั้งใหนายวิชัย  ศรีขวัญ ดํารงตําแหนงนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พรอมจัดสงสําเนาหลักฐานแสดงตนของนายวิชัย  ศรีขวัญ ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 
จํานวน 1 ชุด ยื่นตอศาลภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับหมายนี้ (ภายในวันท่ี 21 มีนาคม 2561) 
  2. ใหกรรมการของผู ถูกฟองคดีท่ี 2 ทุกคนจัดสงหนังสือมอบอํานาจใหนายวิชัย ศรีขวัญ             
เปนผูดําเนินคดีแทนพรอมจัดสงสําเนาพยานหลักฐานแสดงตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจท่ีรับรองสําเนา
ถูกตอง และมติท่ีประชุมของผูถูกฟองคดีท่ี 2 ท่ีมอบอํานาจใหนายวิชัย  ศรีขวัญ เปนผูดําเนินคดีแทน จํานวน 1 ชุด 
ยื่นตอศาลภายใน 15 วัน นับแตวันท่ี ไดรับหมายนี้ (ภายในวันท่ี 21 มีนาคม 2561) 
  ฉะนั้น ใหผูถูกฟองคดีท่ี 1 และผูถูกฟองคดีท่ี 2 ดําเนินการตามคําสั่งศาลภายในกําหนดดังกลาว 
  จึง เสนอสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือทราบ ดังรายละเ อียดในเอกสารประกอบการประชุม               
(เอกสารหนา 1 – 4)                  
  ท้ังนี้ นิติกร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะผูประสานงานคดี ไดดําเนินการประสาน 
ไปยังศาลปกครองสูงสุด เพ่ือดําเนินการในเรื่องดังกลาวแลว และจะรายงานใหท่ีประชุมทราบ ในวันประชุม 
 

   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย...”    
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 3/๒๕61 
วันศุกรท่ี 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. 

 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  1. รับทราบหมายแจงคําสั่งศาล คดีหมายเลขดําท่ี อบ.371/2560 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2561 
ระหวางผูชวยศาสตราจารยอติชาติ ภูมิวณิชชา ผูฟองคดี กับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ผูถูกฟองคดีท่ี 1 
ในฐานะคูกรณีในอุทธรณ กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูถูกฟองคดีท่ี 2 ในฐานะคูกรณีในอุทธรณ 

 2. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………............................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….......................… 
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 5.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ของกลุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 38 แหง ประจําปการศึกษา 2559 
 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา และไดกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 นั้น ในปการศึกษา 
2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แหง ไดมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑดังกลาว ซ่ึงท่ีประชุม
อธิการบดีกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดรวบรวมผลการประเมินคุณภาพ รายมหาวิทยาลัยและคาเฉลี่ยระดับกลุม
มหาวิทยาลัย (เอกสารประกอบการประชุม หนา 1)        
  จากการวิเคราะหขอมูลในตัวบงชี้ท่ีสําคัญ สรุปไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยูในระดับสูงกวาคาเฉลี่ย ของกลุม สรุปดังนี้  
 

เกณฑการประเมิน 
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี 

คาเฉล่ียกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

38 แหง 
ผลการเปรียบเทียบ 

รอยละของตําแหนงทางวิชาการ 27.22 21.08 สูงกวา (อันดับ 2 ของกลุม) 
รอยละคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 32.55 27.06 สูงกวา 
ตั วบ งชี้  1.1 ผลการจัดการระดับ
หลักสูตร 

3.19 3.06 สูงกวา 

ตัวบงชี้  1.2 คุณวุฒิอาจารยระดับ
ปริญญาเอก 

4.06 3.43 สูงกวา 

ตัวบงชี้ 1.3 ตําแหนงทางวิชาการ 2.27 1.17 สูงกวา 
ตัวบงชี ้2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย 4.06 4.60 นอยกวา** 
ตัวบงชี ้2.3 ผลงานทางวิชาการ 5.00 4.12 สูงกวา (อันดับ 1 ของกลุม) 
ตัวบงชี้ 5.2 การบริหารงานของคณะ 4.07 4.00 สูงกวา 

ผลการประเมินเฉล่ียระดับ
มหาวิทยาลัย 

4.36 4.11 สูงกวา 

 
   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 ระดับสถาบัน ของกลุมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ 38 แหง ประจําปการศึกษา 2559และพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับรายงานท่ีเสนอ  

 ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................      
....................................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
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ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  
  

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

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

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

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