
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 4/๒๕๕8 
วันที่ 24 เมษายน ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งที่ 4/๒๕๕8 

วันที่  24  เมษายน  ๒๕๕8  เวลา 13.30 น. 
หองประชุมเฉลิมพระเกยีรต ิ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรือ่งทีป่ระธานแจงเพื่อทราบ  
     1.1  การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดาํรงตําแหนงบริหาร 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 3/๒๕๕8 วันที่ 20 มีนาคม ๒๕๕8 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรือ่งอนมุัติ – เพื่อพิจารณา 
     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
     3.2  พิจารณาราง พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่....) พ.ศ. .... 
     3.3  พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  
     3.4  พิจารณาราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
     3.5  พิจารณาราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติการขยายระยะเวลา
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
     3.6  พิจารณาแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ปงบประมาณ 2558 
   
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักทวง 
      4.1  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  4.2  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
  4.3  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  4.4  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา คณะครุศาสตร 
  4.5  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการจัดการ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
  5.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕8 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ๒๕๕8   
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วันที่ 24 เมษายน ๒๕๕8 

 

  5.2  รายงานการรับ – จายงบประมาณเงินรายได 
  5.3  รายงานประจําปสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพจิารณาเชิงนโยบาย 
      6.1  พิจารณานโยบายการรับนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 
ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่องอื่น ๆ  

     - 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจงเพื่อทราบ 
 1.1  การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
 

  สรุปเรื่อง 
  ดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร ครบวาระการดํารงตําแหนง  
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 ไดแก 
   กลุมที่ 2 ผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะตางๆ คือ ผูชวยศาสตราจารยฐาปกรณ  แกวเงิน  
และผูชวยศาสตราจารยธนิดา  ภูแดง 
   กลุมที่ 3 ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย 
หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เลือกผูแทนของกลุม คือ       
ผูชวยศาสตราจารยศรีสุภา  นาคธน   
  อธิการบดีไดดําเนินการตามขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. 2547 เรียบรอยแลว 
มหาวิทยาลัยฯ จึงไดออกประกาศรายช่ือผูที่ไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
ดังนี้ 
   กลุมที่ 2 ผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะตางๆ จํานวนสองคน คือ  
    1.  ผูชวยศาสตราจารยเพชรสุดา  เพชรใส 
    2.  ผูชวยศาสตราจารยศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ 
   กลุมที่ 3 ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย 
หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวนหนึ่งคน คือ  
    อาจารยพงศศรัณย  จันทรชุม   
  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 8 เมษายน 2558 เปนตนไป และมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป        
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงแจงสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕8  
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม

๒๕๕8 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงาน         
การประชุม เมื่อวันที่ 3 เมษายน ๒๕๕8 ซึ่งกรรมการมิไดแจงใหมีการแกไขรายงานการประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมตัิใหปริญญามหาบณัฑิต และปรญิญาบัณฑิต    

 สรุปเรื่อง 
 ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และมีนักศึกษาภาคปกติ และ         
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(หลักสูตรใหม) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี           
พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)            
พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยฯ         
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

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

อนุปรญิญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

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

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปรญิญาบัณฑติ   
๒. สุดแตจะสมควรพจิารณาเปนประการใด 

 
มติสภามหาวิทยาลยั ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

...................................................................................................................................................................................   
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สรุปจํานวนผูสําเร็จการศกึษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

  

 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

นักศึกษาภาคพิเศษ  
การบริหารการศึกษา 28 
การสอนภาษาอังกฤษ 1 
หลักสูตรและการสอน 3 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
การจัดการ 1 

รวมทั้งสิ้น 35 
 
 

 ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตรี 
นักศึกษาภาคปกติ  
ครุศาสตรบัณฑิต 4 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 2 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 26 
เทคโนโลยีบัณฑิต 18 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 
บรหิารธุรกิจบัณฑิต 7 

รวม 58 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 
เทคโนโลยีบัณฑิต 3 
นิติศาสตรบัณฑิต 1 
บรหิารธุรกิจบัณฑิต 3 
บัญชีบัณฑิต 2 

รวม 10 
รวมท้ังสิ้น 68 
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 3.2  พิจารณารางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. .... 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดทําบันทึกขอความ ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 พิจารณาสีครุยวิทยฐานะ ประจํา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และขอเพิ่มเติมในพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญา             
ในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการกําหนดปริญญาในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร 
และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร และใหพิจารณาทบทวนการกําหนดสีประจําสาขาวิชา                   
ที่สื่อความหมายทางดานอุตสาหกรรมศาสตรและสีที่เปนมาตรฐานสากลของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตรและ
นําเสนออธิการบดีพิจารณาตามความเหมาะสม ตอไป 
  บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการจัดทํารางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา              
ในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เรียบรอยแลว และไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ          
และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  “มาตรา ๑๘(๑๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด
โดยเฉพาะ 
                  “มาตรา ๖๐ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมาย 
แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
และประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร และครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได 
  การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ 
ครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอยางใด 
 ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย” 
   “มาตรา ๖๑ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
ได โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา” 
  “มาตรา ๖๒ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกาย 
นักศึกษาได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  พิจารณาเห็นชอบ รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลยั ……………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................      
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................      
................................................................................................................................................................................... 
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 3.3  พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2557 ใหมหาวิทยาลัยฯ ปรับแกไขรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหาร              
งานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศึกษารายละเอียด เงื่อนไข 
ประเด็นการลาศึกษาตอ และประเด็นการจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ                  
อยางรอบคอบ ทั้งนี้ ใหนําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับเดิมมาประกอบ             
การพิจารณา และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป นั้น 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2558 วันที่ 7 เมษายน 2558 เห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  และมอบเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินการปรับแกรางขอบังคับฯ ดังกลาว               
ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อพิจารณาตอไป 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังรายละเอียด                
ในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้น
เปนเรื่องๆ ก็ได” 
 “มาตรา ๑๘ (๑๓) “พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
                    ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “มาตรา ๖๕/๑ การกําหนดตําแหนง ระบบการจาง การบรรจุและการแตงตั้ง อัตราคาจางและ
คาตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหนง การเปลี่ยนและการโอนยายตําแหนง การลา จรรยาบรรณ 
วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ และการรองทุกข และการอื่นที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา”  
 
     ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ที่เสนอ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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  มติสภามหาวิทยาลยั ………………………………………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
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 3.4  พิจารณาราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
  สรุปเรื่อง 
  ดวยกองทุนพฒันาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มคีวามจําเปนจะตองไดรับการสนบัสนุน
เงินจากรายไดของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบุคลากรเพิม่มากขึ้น จึงจําเปนตองปรบัปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี วาดวยกองทุนพฒันาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2548  
  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติในคราวประชุม          
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 เห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยกองทุน
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย           
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้น
เปนเรื่องๆ ก็ได” 
 “มาตรา ๑๘ (๑๓) “พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
                    ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “มาตรา ๖๕/๑ การกําหนดตําแหนง ระบบการจาง การบรรจุและการแตงตั้ง อัตราคาจางและ
คาตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหนง การเปลี่ยนและการโอนยายตําแหนง การลา จรรยาบรรณ 
วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ และการรองทุกข และการอื่นที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา”  
 
     ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑. พิจารณาเห็นชอบราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอ 

๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
  

  มติสภามหาวิทยาลยั ………………………………………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
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 3.5  พิจารณาราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติการขยาย
ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  สรุปเรื่อง 
  ดวย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งไดศึกษาตามหลักสูตรแผน ก และ แผน ข (วิทยานิพนธและ
คนควาอิสระ) ในสาขาวิชาตางๆ มีนักศึกษาบางคนไมสามารถจะสําเร็จการศึกษาได เนื่องจากผลงานวิจัยหรือการ
คนควาอิสระอยูระหวางรอผลวิจัยที่สมบูรณ หรือ วิเคราะหขอมูลและเขียนเพื่อสอบวิทยานิพนธ หรือ คนควาอิสระ 
หรือ เมื่อสอบผานวิทยานิพนธแลว แตผลงานวิจัยจะตองนําเสนอในวารสารหรือที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ ซึ่งในการนี้จะตองไดรับการตอบรับใหลงตีพิมพในวารสารหรือเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและ
การตอบรับเลยชวงเวลาที่กําหนดของการศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดประชุมรวมกัน เพื่อแกไขปญหาอัน
จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอนักศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 จึงไดราง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบราง ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติการขยายระยะเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังรายละเอียดใน 
เอกสารประกอบการประชุม 
   
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้น
เปนเรื่องๆ ก็ได 
   มาตรา ๑๘ (๑๕)  พิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด     
อันอยูในอํานาจ และหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยได” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑. พิจารณาเห็นชอบราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติการขยาย
ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เสนอ 

๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
  

  มติสภามหาวิทยาลยั ………………………………………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
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 3.6  พิจารณาแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ปงบประมาณ 2558 
 

  สรุปเรื่อง 
  เพื่อใหการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย จึงไดดําเนินการประชุมพิจารณาทบทวน และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อใชเปนแนวทาง              
ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปงบประมาณ ๒๕๕๘                   
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 
  ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงขอเสนอแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปงบประมาณ 2558 ตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปงบประมาณ ๒๕๕๘ จากสภามหาวิทยาลัยกอนที่จะดําเนินการ 
ในข้ันตอนตอๆ ไป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  
   กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
 1.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลยั ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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ระเบียบวาระที ่๔ เรื่องอนุมตั ิ– เพื่อทกัทวง 
 4.1  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 

  สรุปเรื่อง 
  เนื่องดวย อาจารยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดมีอาจารยหมดสัญญาจาง จํานวน 2 คน จึงได 
มีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพื่อใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการติดตาม
ประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา           
รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังนี้ 
   จากเดิม  1.  นางรัฏฐาธิป    จันทรครุธ  ทรัพยรวงทอง 
     2.  นายปญญา  อนันตธนาชัย 
   เปลี่ยนเปน 1.  นายศิริชัย  เพชรรักษ 
     2.  นางมยุรี  ทรัพยเที่ยง 
  ทั้งนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร               
และสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่  3/2558 เมื่อวันที่  18 มีนาคม 2558 และผานความเห็นชอบจาก                     
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ             
การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 

           ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ

หลักสูตรและตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

        ๑. พิจารณาอนุมัต ิการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลยั …………………………………………...…………………………….………………….……… 

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 4/๒๕๕8 
วันที่ 24 เมษายน ๒๕๕8 

 

 4.2  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจาํหลกัสตูร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

  สรุปเรื่อง 
  เนื่องจาก สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ไดมีอาจารยออกจากราชการจํานวน 1 คน และได
ปรับเปลี่ยนอาจารยที่มีคุณวุฒิตรงตามความตองการของสาขาวิชาเพิ่มจํานวน 3 คน จึงไดมีการปรับเปลี่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ทองถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพื่อใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และ
การติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง          
พ.ศ. 2555) ดังนี้ 
  1.  เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 2 คน  
   จากเดิม  1.  นายชัยพัฒน   ทรัพยเที่ยง ออกจากราชการ 
     2.  นางมยุรี    ทรัพยเที่ยง ยายสังกัดสาขา 
   เปลี่ยนเปน 1.  นางวาสิตา  เกิดผล  ประสพศักดิ์ 
     2.  นายอุเทน    เรืองรุง 
  2.  เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 3 คน 
   จากเดิม  1.  นางมยุรี  ทรัพยเที่ยง 
     2.  นายศิริชัย  เพชรรักษ 
     3.  นายพิธพร  ไทยภูมิ 
   เปลี่ยนเปน 1.  นายอุเทน    เรืองรุง 
     2.  นายสมชาย  ดีละมาย 
     3.  นางสาวอังคณา อุดมพันธ 
  3.  เพิ่มเติมอาจารยประจําหลักสูตร 1 คน ไดแก  นางสาวศศิชาล  รถกล 
  ทั้งนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้ งที่  4/2558 เมื่อวันที่  8 เมษายน ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ                  
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังรายละเอียด              
ในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
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           ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ

หลักสูตรและตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

        ๑. พิจารณาอนุมัต ิการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลยั …………………………………………...…………………………….………………….……… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  4.3  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร          
และเทคโนโลยี 
   

  สรุปเรื่อง 
  เนื่องดวย สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอาจารยประจําสาขาวิชา
ไดรับตําแหนงทางวิชาการ และมีคุณวุฒิสูงขึ้น จึงไดดําเนินการปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร                   
และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังนี ้
  จากเดิม 1.  นายผดุงเกียรติ  มุงธัญญา 
    2.  นายสามารถ  พยอมหอม 
    3.  นางสาวนวลชื่น  ธานีพูน 
    4.  นางสาวสุดาภรณ  ภูแพร 
    5.  นายธีรภัทร  สุวรรณรุจิ 
  เปลี่ยนเปน 1.  นายผดุงเกียรติ  มุงธัญญา 
    2.  นางบงกช  น่ิมตระกูล 
    3.  นายสามารถ  พยอมหอม 
    4.  นายอภิรัฐ  ศิระวรกุล 
    5.  นางวิจิตรา  โสเพ็ง 
  ทั้งนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 และผานความเห็นชอบจาก              
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 

           ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร

และตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
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 ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑.  พิจารณาอนุมัต ิการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลยั …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.4  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา คณะครุศาสตร 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตร                 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา ไดแก 
  1.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 
โดยเปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2550 ภาคการศึกษาที่ 1  
  2.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
โดยเปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาที่ 2  
  3.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) 
โดยเปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาที่ ๑ 
  เนื่องจากปจจุบัน ในแตละสาขาวิชามีนักศึกษาตกคางเปนจํานวนมากและยังไมไดดําเนินการ
สอบวิทยานิพนธ ดังนั้น เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว คณะครุศาสตร จึงขอ
ปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ดังนี้  
  1.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 
ขอปดหลักสูตรตั้งแตภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2557 โดยมีนักศึกษาอยูจํานวน 186 คน 
  2.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ขอปดหลักสูตรตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2557  โดยมีนักศึกษาอยูจํานวน 318 คน 
  3.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) ขอ
ปดหลักสูตรตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2557  โดยมีนักศึกษาอยูจํานวน 66 คน 
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังคงเปดสอนนักศึกษาแตละสาขาวิชาที่เรียนในหลักสูตรครุศาสตร- 
มหาบัณฑิต จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษา แตจะไมรับนักศึกษาเพิ่มเติมอีก โดยไดผานการพิจารณา
ใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 
และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน ๒๕๕8 จึงเสนอ                 
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา คณะครุศาสตร                       
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 

    “พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

    ๑.  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา คณะครุศาสตร 
    ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

 มติสภามหาวิทยาลยั ………………………..……………………….…………….…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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 4.5  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการจัดการ 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) โดยเปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 
2554 ภาคการศึกษาที่ 1 เนื่องจากสัดสวนจํานวนนักศึกษาตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด ประกอบกับคณะวิทยาการจัดการจะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมในป พ.ศ. 2558 ในการนี้  
จึงขอปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) ในปการศึกษา 2557                   
ภาคการศึกษาที่ 2  
  ทั้งนี้ ยังมีนักศึกษาในหลักสูตรดังกลาว ซึ่งกําลังศึกษาอยู จํานวน 37 คน และอยูระหวาง            
การจัดทําภาคนิพนธและคนควาอิสระ จํานวน 81 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 118 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ยังคงเปดสอน
นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) จนกระทั่งนักศึกษา 
คนสุดทายสําเร็จการศึกษา แตจะไมรับนักศึกษาเพิ่มเติมอีก โดยไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 และผาน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้ งที่  4/2558 เมื่อวันที่  8 เมษายน ๒๕๕8 จึงเสนอ                                   
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม             
พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการจัดการ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 
    “พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

    ๑.  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการจัดการ 

    ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

 มติสภามหาวิทยาลยั ………………………..……………………….…………….…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 4/๒๕๕8 
วันที่ 24 เมษายน ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ 

 ๕.๑  สรปุการดําเนนิการสบืเนื่องจากมตสิภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที ่3/๒๕๕8 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558  
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป 
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น               
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย  ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ วา ควรตองมีการรายงาน         
ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดนี้  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ๒๕๕8 เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย         
เพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพื่อทราบ 
๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 

 

มติสภามหาวิทยาลยั ........................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................................................  
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 ๕.๒  รายงานการรับ - จายงบประมาณเงนิรายได  
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไววาการรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังไดจัดทํารายงานการรับจาย
งบประมาณเงินรายได ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕8 ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จายเงิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนมีนาคม 2558 ปงบประมาณ ๒๕๕๘ ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

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

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยั 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพื่อทราบ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลยั ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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 5.๓ รายงานประจําปสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 
 
  สรุปเรื่อง 
  ดวย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดทํารายงานประจําปสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ในรอบปพุทธศักราช 2557 โดยไดรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับมติสภามหาวิทยาลัย และการดําเนินงาน
ที่สืบเนื่องจากมติของสภามหาวิทยาลัย ไดจําแนกการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหนาที่ ทั้งที่ระบุ 
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และที่ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของ 
นอกจากนี้ยังไดรวบรวมระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่ งสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบ                
การดําเนินงานของกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ ง  การดําเนินการของคณะกรรมการเฉพาะกิจ                          
ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งในรอบป รวมทั้งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในรอบปพุทธศักราช 2557 ไวดวย 
  ในการนี้ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานประจําปสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเลม) 
                                   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพื่อทราบ 
๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 

 

มติสภามหาวิทยาลยั ........................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที ่๖ เรื่องศกึษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

 6.1  พิจารณานโยบายการรับนักศกึษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

  สรุปเรือ่ง  
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 
2557 มีมติ มอบมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทํานโยบายการรับนักศึกษาและการรักษาสถานภาพการสําเร็จ
การศึกษาตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
  ๑.  จากขอมูลคําชี้แจงของผูสําเร็จการศึกษา ตามเกณฑประกันคุณภาพฉบับใหมปการศึกษา 
๒๕๕๗ กําหนดจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร โดยพิจารณาจากนักศึกษาที่รับเขาและจํานวน
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไมนอยกวารอยละ ๖๐ ซึ่งจะมีผลตอคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา  จากขอมูล
แสดงรอยละผูสําเร็จการศึกษาแตละหลักสูตรพบวา จํานวนผูสําเร็จการศึกษานอยกวารอยละ ๖๐ เปนจํานวนมาก 
จึงเปนสิ่งที่สําคัญที่นําไปสูการประกันคุณภาพ  
        ๒.  มหาวิทยาลัยฯ ตองเตรียมการสําหรับปญหานโยบายเรื่องการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ            
จะดําเนินการอยางไรที่ทําใหมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามจํานวนอยางมีคุณภาพ ซึ่งจะเกี่ยวของกับเกณฑประกัน
คุณภาพฉบับใหม 
  บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการกําหนดนโยบายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี เรียบรอยแลว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา 
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลยั ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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ระเบียบวาระที ่๗ เรื่องอื่น ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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


