
การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมแซฟไฟร ์๑๐๔ 

โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค จงัหวัดนนทบุรี 
------------------------ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ      

ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   
     ๓.๒   พิจารณากําหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน 
   ในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหน่งรองอธิการบดี 
     ๓.๓  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักด์ิ (การประชุมลับ) 
     ๓.๔  พิจารณาอนุมัติขอขยายแผนการรับจํานวนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                       ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
   
     

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
   ๔.๑ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช 
  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
  ๔.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี) 
  ๔.๓ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (๕ ปี) (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี) 
 ๔.๔ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี) 
  
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 
  
 ๔.๕ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน 
  จังหวัดสิงห์บุรี) 
 ๔.๖ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน 
  จังหวัดสิงห์บุรี) 
 ๔.๗ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน 
  จังหวัดสิงห์บุรี) 
 ๔.๘ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล 
  จังหวัดลพบุรี) 
 ๔.๙ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล 
  จังหวัดลพบุรี) 
 ๔.๑๐ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล 
  จังหวัดลพบุรี) 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
     ๕.๑   สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
                  เมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน ๒๕๕๖ 
      ๕.๒ รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้   
    ๕.๓ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
                   ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 - 

ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
- 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  
ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน 

๒๕๕๖ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน             
การประชุม เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ บัดน้ี กรรมการได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังน้ี 

 

ระเบยีบวาระที่ 
หน้า/บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนทีข่อแก้ไข/เพิ่มเติม หมายเหตุ 

รายนามคณะกรรมการ 
ผู้มาประชุม 

“…๕. ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์  
ศิริพาณชิกร...” 

“…๕. ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์ 
 ศิริพานิชกร...” 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ 
หน้าที่ ๗ 

บรรทัดที่ ๒๘ 

“…อนุมัติการกําหนดอัตราการจ่าย
เงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ 
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ในตําแหน่งรองอธิการบดี…”  

“….ให้ความเหน็ชอบการกําหนด
อัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหาร       
ที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหน่ง 
รองอธิการบดี ของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี 
เดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี...” 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๕ 
หน้าที่ ๑๑ 

บรรทัดที่ ๙ และ บรรทัดที ่๒๕ 

 
“…ศิริพาณชิกร...” 

 
“…ศิริพานิชกร...”  

ระเบียบวาระที่ ๓.๕ 
หน้าที่ ๑๑ 

บรรทัดที่ ๑๕ และ บรรทัดที ่๑๖ 

 
“...ต้องมีการปรับรายงาน...” 

“…ต้องมีการปรับ 
สัดส่วนการลงทุน...”  

ระเบียบวาระที่ ๓.๕ 
หน้าที่ ๑๒ 
บรรทัดที่ ๕ 

“…อนุมัตินําเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท (สองร้อยล้านบาท) จากทั้งสาม
บัญชีไปลงทุน และส่วนที่เหลือจํานวน 
๖๒,๖๓๗,๙๘๔.๐๙ บาท ให้นําไปใช้
เป็นเงินสําหรับพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี…” 

 

“… อ นุ มั ติ นํ า เ งิ น จํ า น ว น 
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (สองร้อยล้านบาท) 
จากทั้งสามบัญชีไปลงทุน คือ บัญชี
เลขท่ี ๒๘๙–๒–๔๘๐๘๔–๕ ของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาลพบุรี บัญชี
เลขท่ี ๙๘๘-๒ -๐๐๓๙๑ -๗ ของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี และบัญชีเลขที่  
๑๑๑-๒-๑๑๘๖๒-๗ ของธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยา สาขาลพบุรี และส่วน
ที่เหลือจํานวน  ๖๒,๖๓๗,๙๘๔.๐๙ บาท 
ให้นําไปใช้เป็นเงินสําหรับพัฒนา 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 
 
 

ระเบยีบวาระที่ 
หน้า/บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนทีข่อแก้ไข/เพิ่มเติม หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๕ 
(ต่อ) 

 

มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี  และให้
มหาวิทยาลั ยฯ ส่ งร่ า งสัญญา ดั งกล่ า ว  
ให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบก่อน 
เพ่ือดําเนินการต่อไป...” 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๕ 
หน้าที่ ๑๒ 
บรรทัดที่ ๑ 

“…กําไร...” “…รายได้จากดอกผล...”  

ระเบียบวาระที่ ๓.๕ 
หน้าที่ ๑๒ 

บรรทัดที่ ๒๙ 
“…Mr. Adriana Jaramilo...” “…Ms. Adriana Jaramillo...”  

ระเบียบวาระที่ ๓.๗ 
หน้าที่ ๑๓ 

บรรทัดที่ ๒๙ 

“…เห็นชอบแต่งต้ัง ศาสตราจารย์
ประเทือง ภูมิภัทราคม…” 

“…เห็นชอบแต่งต้ัง  
รองศาสตราจารย์ประเทือง ภูมิภัทราคม…” 

 

ระเบียบวาระที่  ๕.๔ 
หน้าที่ ๑๕ 
บรรทัดที่ ๖ 

“…Music video…” “…Multimedia video…”  

 
 
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

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

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑติ  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  และปริญญาบัณฑติ    

 สรุปเรื่อง 
ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิต 
ศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และ  ได้ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาในการประชุม ครั้งที่         
๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 

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

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

ปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

  
 ๓.๒    พิจารณากําหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารท่ีมิไดเ้ป็นข้าราชการ หรือพนักงาน 
  ในสถาบันอุดมศึกษา ในตําแหน่งรองอธิการบด ี
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 
มีมติเห็นชอบแต่งต้ัง ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ พงศ์ทองคํา ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเทพสตรี น้ัน 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖             
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณาเรื่องอัตราเงินเดือนของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ และพนักงาน             
ในสถาบันอุดมศึกษา ในตําแหน่งรองอธิการบดี โดยมีมติเห็นชอบให้กําหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ของศาสตราจารย์ประดิษฐ์  พงศ์ทองคํา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ           
ให้ได้รับอัตราเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในอัตรา ๗๐,๐๐๐ บาท ต้ังแต่
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราการ
จ่ายเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในตําแหน่งรองอธิการบดี ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุม  

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
         “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน

ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็นเรื่องๆ 
ก็ได้” 

 ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

             “ข้อ ๓ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
              คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” 
             “ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ วรรคหน่ึง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าด้วยค่าตอบแทน

ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา            
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

             “ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการทําหน้าที่พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารแล้วเสนอให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ....” 

  
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑. พิจารณาเห็นชอบกําหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ในตําแหน่งรองอธิการบดี 

   ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………………..….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

  ๓.๓  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (การประชุมลับ) 
  
 สรุปเรื่อง 
 ด้วย คณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประชุมพิจารณาบุคคลที่ได้รับ
การเสนอช่ือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะตามแนวทางที่กําหนดไว้ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
(เอกสารแยกเล่ม) จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๕๙ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักด์ิ แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า
ทรงคุณวุฒิ  มีคุณธรรม  และมีผลงานที่เป็นคุณูปการต่อส่วนรวม  สมควรแก่ปริญญาน้ันๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่
คณาจารย์ประจํา  ผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขณะดํารงตําแหน่งน้ันมิได้  ทั้งน้ีต้องไม่เป็นการให้ปริญญากิตติมศักด์ิเพ่ือแลกกับ
ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึง 
 ช้ัน  สาขาของปริญญากิตติมศักด์ิ  และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย” 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย ช้ัน  สาขาวิชา  และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักด์ิ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 “ข้อ ๑๑ การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิของสภามหาวิทยาลัยให้ดําเนินการโดย 
วิธีลับ ทั้งน้ีผู้ที่จะได้การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักด์ิ จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่า สองในสามของกรรมการ
ที่มาประชุม” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักด์ิ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

  ๓.๔  พิจารณาอนุมัติขอขยายแผนการรับจํานวนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                      ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  
       สรุปเรื่อง 
        ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้เสนอขออนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญา
ตรี (หลักสูตร ๕ ปี) ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาวิชา
ภาษาไทย โดยแต่ละหลักสูตรได้เสนอแผนการรับนักศึกษา ในปี ๒๕๕๖ จํานวนสาขาวิชาละ ๔๐ คน ต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ น้ัน  
       เน่ืองจากในปีที่ผ่านมามีนักศึกษาสละสิทธ์ิ และมีอัตราการออกกลางคันสูงมาก ในการน้ี
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอขยายแผนการรับจํานวนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากเดิม จํานวน ๔๐ คน เป็นจํานวน ๖๐ คน  โดยได้ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
        ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                    “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
        ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
  “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
       ประเด็นเสนอพิจารณา 

     ๑.  พิจารณาอนุมัติ 
     ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช 
  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

      สรุปเรื่อง 

      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี น้ัน ศูนย์การศึกษาฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
            “ข้อ ๖ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง ต้องเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนใน
สถานที่ต้ังแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
เรียบร้อยแล้ว 
   ข้อ ๗ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ังถือเป็นอีกหน่ึงหลักสูตร สถาบันต้อง
จัดหาอาจารย์ประจําหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกชุดหน่ึงที่ไม่ซ้ําซ้อนกับในสถานท่ีต้ังโดยมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
   ข้อ ๘ กรณีที่สถาบันประสงค์จะจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ังเฉพาะบางส่วนของ
หลักสูตรที่เปิดดําเนินการในสถานที่ต้ัง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนได้ไม่เกินครึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยกิตรวม 
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งสถาบันสามารถใช้อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับใน
สถานที่ต้ังได้” 
 ในการน้ี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี      
จึงขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) ในภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนในสถานที่ต้ัง และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบแล้ว  ศูนย์การศึกษาฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
               จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     

      กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
      ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 
 
 
  ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร และ
ต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี) 

      สรุปเรื่อง 

      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี น้ัน ศูนย์การศึกษาฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
            “ข้อ ๖ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง ต้องเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนใน
สถานที่ต้ังแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
เรียบร้อยแล้ว 
   ข้อ ๗ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ังถือเป็นอีกหน่ึงหลักสูตร สถาบันต้อง
จัดหาอาจารย์ประจําหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกชุดหน่ึงที่ไม่ซ้ําซ้อนกับในสถานท่ีต้ังโดยมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
   ข้อ ๘ กรณีที่สถาบันประสงค์จะจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ังเฉพาะบางส่วนของ
หลักสูตรที่เปิดดําเนินการในสถานที่ต้ัง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนได้ไม่เกินครึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยกิตรวม 
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งสถาบันสามารถใช้อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับใน
สถานที่ต้ังได้” 
 ในการน้ี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี      
จึงขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) ในภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนในสถานที่ต้ัง และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบแล้ว ศูนย์การศึกษาฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
               จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     

      กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
      ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
  ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 
 
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร และ
ต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๓ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (๕ ปี) (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี) 

      สรุปเรื่อง 

      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี น้ัน ศูนย์การศึกษาฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
            “ข้อ ๖ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง ต้องเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนใน
สถานที่ต้ังแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
เรียบร้อยแล้ว 
   ข้อ ๗ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ังถือเป็นอีกหน่ึงหลักสูตร สถาบันต้อง
จัดหาอาจารย์ประจําหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกชุดหน่ึงที่ไม่ซ้ําซ้อนกับในสถานท่ีต้ังโดยมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
   ข้อ ๘ กรณีที่สถาบันประสงค์จะจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ังเฉพาะบางส่วนของ
หลักสูตรที่เปิดดําเนินการในสถานที่ต้ัง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนได้ไม่เกินครึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยกิตรวม 
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งสถาบันสามารถใช้อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับใน
สถานที่ต้ังได้” 
 ในการน้ี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี      
จึงขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕            
ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนในสถานที่ ต้ัง และเป็นหลักสูตรที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแล้ว ศูนย์การศึกษาฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
               จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา                     

      กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
      ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
  ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 
  
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร และ
ต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๔ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี) 

      สรุปเรื่อง 

      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี น้ัน ศูนย์การศึกษาฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
            “ข้อ ๖ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง ต้องเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนใน
สถานที่ต้ังแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
เรียบร้อยแล้ว 
   ข้อ ๗ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ังถือเป็นอีกหน่ึงหลักสูตร สถาบันต้อง
จัดหาอาจารย์ประจําหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกชุดหน่ึงที่ไม่ซ้ําซ้อนกับในสถานท่ีต้ังโดยมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
   ข้อ ๘ กรณีที่สถาบันประสงค์จะจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ังเฉพาะบางส่วนของ
หลักสูตรที่เปิดดําเนินการในสถานที่ต้ัง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนได้ไม่เกินครึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยกิตรวม 
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งสถาบันสามารถใช้อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับใน
สถานที่ต้ังได้” 
 ในการน้ี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี      
จึงขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนในสถานที่ต้ัง และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบแล้ว ศูนย์การศึกษาฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
               จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     

      กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
      ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
  ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 
  
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร และ
ต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๕ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน 
  จังหวัดสิงห์บุรี) 

      สรุปเรื่อง 

      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี น้ัน ศูนย์การศึกษาฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ังและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
            “ข้อ ๖ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง ต้องเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนใน
สถานที่ต้ังแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
เรียบร้อยแล้ว 
   ข้อ ๗ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ังถือเป็นอีกหน่ึงหลักสูตร สถาบันต้อง
จัดหาอาจารย์ประจําหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกชุดหน่ึงที่ไม่ซ้ําซ้อนกับในสถานท่ีต้ังโดยมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
   ข้อ ๘ กรณีที่สถาบันประสงค์จะจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ังเฉพาะบางส่วนของ
หลักสูตรที่เปิดดําเนินการในสถานที่ต้ัง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนได้ไม่เกินครึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยกิตรวม 
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งสถาบันสามารถใช้อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับใน
สถานที่ต้ังได้” 
 ในการน้ี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จึงขออนุมัติ
เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ 
ซึ่งเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนในสถานที่ต้ัง และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแล้ว  
ศูนย์การศึกษาฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
               จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 
 
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร และ
ต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๖ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน 
  จังหวัดสิงห์บุรี) 

      สรุปเรื่อง 

      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี น้ัน ศูนย์การศึกษาฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ังและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
            “ข้อ ๖ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง ต้องเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนใน
สถานที่ต้ังแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
เรียบร้อยแล้ว 
   ข้อ ๗ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ังถือเป็นอีกหน่ึงหลักสูตร สถาบันต้อง
จัดหาอาจารย์ประจําหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกชุดหน่ึงที่ไม่ซ้ําซ้อนกับในสถานท่ีต้ังโดยมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
   ข้อ ๘ กรณีที่สถาบันประสงค์จะจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ังเฉพาะบางส่วนของ
หลักสูตรที่เปิดดําเนินการในสถานที่ต้ัง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนได้ไม่เกินครึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยกิตรวม 
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งสถาบันสามารถใช้อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับใน
สถานที่ต้ังได้” 
  ในการน้ี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จึงขอ
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) ในภาคการศึกษา
ที่ ๑/๒๕๕๖ ซึ่ งเป็นหลักสูตรเดิมที่ ไ ด้ เปิดสอนในสถานที่ ต้ัง และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการ             
การอุดมศึกษารับทราบแล้ว  ศูนย์การศึกษาฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านความเห็นชอบของ             
สภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
               จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     

       กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

              “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 
 “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร และ
ต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๗ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน 
  จังหวัดสิงห์บุรี) 

      สรุปเรื่อง 

      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี น้ัน ศูนย์การศึกษาฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ังและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
            “ข้อ ๖ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง ต้องเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนใน
สถานที่ต้ังแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
เรียบร้อยแล้ว 
   ข้อ ๗ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ังถือเป็นอีกหน่ึงหลักสูตร สถาบันต้อง
จัดหาอาจารย์ประจําหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกชุดหน่ึงที่ไม่ซ้ําซ้อนกับในสถานท่ีต้ังโดยมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
   ข้อ ๘ กรณีที่สถาบันประสงค์จะจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ังเฉพาะบางส่วนของ
หลักสูตรที่เปิดดําเนินการในสถานที่ต้ัง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนได้ไม่เกินครึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยกิตรวม 
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งสถาบันสามารถใช้อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับใน
สถานที่ต้ังได้” 
   ในการน้ี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จึงขอ
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) ในภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนในสถานที่ต้ัง และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบแล้ว ศูนย์การศึกษาฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
               จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     

        กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                   “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
        ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 
 
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร และ
ต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๘ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล 
  จังหวัดลพบุรี) 

      สรุปเรื่อง 

      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี น้ัน ศูนย์การศึกษาฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ังและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
            “ข้อ ๖ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง ต้องเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนใน
สถานที่ต้ังแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
เรียบร้อยแล้ว 
   ข้อ ๗ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ังถือเป็นอีกหน่ึงหลักสูตร สถาบันต้อง
จัดหาอาจารย์ประจําหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกชุดหน่ึงที่ไม่ซ้ําซ้อนกับในสถานท่ีต้ังโดยมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
   ข้อ ๘ กรณีที่สถาบันประสงค์จะจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ังเฉพาะบางส่วนของ
หลักสูตรที่เปิดดําเนินการในสถานที่ต้ัง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนได้ไม่เกินครึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยกิตรวม 
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งสถาบันสามารถใช้อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับใน
สถานที่ต้ังได้” 
   ในการนี้ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จึงขอ
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) ในภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนในสถานที่ต้ัง และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบแล้ว ศูนย์การศึกษาฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
               จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     

        กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
        ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                  “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
        ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 
 
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร และ
ต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๙ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล 
  จังหวัดลพบุรี) 

      สรุปเรื่อง 

      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี น้ัน ศูนย์การศึกษาฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ังและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
            “ข้อ ๖ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง ต้องเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนใน
สถานที่ต้ังแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
เรียบร้อยแล้ว 
   ข้อ ๗ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ังถือเป็นอีกหน่ึงหลักสูตร สถาบันต้อง
จัดหาอาจารย์ประจําหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกชุดหน่ึงที่ไม่ซ้ําซ้อนกับในสถานท่ีต้ังโดยมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
   ข้อ ๘ กรณีที่สถาบันประสงค์จะจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ังเฉพาะบางส่วนของ
หลักสูตรที่เปิดดําเนินการในสถานที่ต้ัง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนได้ไม่เกินครึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยกิตรวม 
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งสถาบันสามารถใช้อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับใน
สถานที่ต้ังได้” 
   ในการนี้ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จึงขอ
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนในสถานที่ต้ัง และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบแล้ว ศูนย์การศึกษาฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
               จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     

        กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
        ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                  “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
        ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 
 
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร และ
ต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๑๐ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล 
  จังหวัดลพบุรี) 

      สรุปเรื่อง 

      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี น้ัน ศูนย์การศึกษาฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ังและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
            “ข้อ ๖ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง ต้องเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนใน
สถานที่ต้ังแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
เรียบร้อยแล้ว 
   ข้อ ๗ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ังถือเป็นอีกหน่ึงหลักสูตร สถาบันต้อง
จัดหาอาจารย์ประจําหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกชุดหน่ึงที่ไม่ซ้ําซ้อนกับในสถานท่ีต้ังโดยมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
   ข้อ ๘ กรณีที่สถาบันประสงค์จะจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ังเฉพาะบางส่วนของ
หลักสูตรที่เปิดดําเนินการในสถานที่ต้ัง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนได้ไม่เกินครึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยกิตรวม 
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งสถาบันสามารถใช้อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับใน
สถานที่ต้ังได้” 
   ในการนี้ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จึงขอ
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนในสถานที่ต้ัง และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบแล้ว ศูนย์การศึกษาฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
               จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     

        กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
        ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                  “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
        ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 
 
 
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร และ
ต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๕.๑   สรปุการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 
         เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖  
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน  ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัย  ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงาน ผลการ
ดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
        บัดน้ี  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย            
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

  
 ๕.๒   รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํารายงานเก่ียวกับการ
บริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน 
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งงานคลังได้จัดทํารายงานการรับจ่ายเงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการเงิน โครงการจัดการศึกษา
สําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๖  
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจําเดือน 
เมษายน ๒๕๕๖ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๕.๓ รายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
                ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

                   สรปุเรื่อง 
         ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
และคณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รวมทั้งได้รายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ และในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
แล้วน้ัน บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ จัดทําเป็น
เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
               จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
             ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๕๐ (๒) 
   “รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อม
ความเห็นเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี” 
             ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๘ (๕) 
 “รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และอธิการบดี พร้อม
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกคร่ึงปี และสิ้นปีงบประมาณ” 
 ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 
   ข้อ ๔  ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้ เป็นวรรคสองของข้อ ๘  แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี  ว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ .ศ .๒๕๔๘ 
                 “ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี ให้เป็นไปตาม
มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยนําหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ีมาบังคับ
ใช้โดยอนุโลม” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  รับทราบ  

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 ๖.๑   การพัฒนามหาวิทยาลัยสูส่ากล   
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๗  -  ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๕  
ได้มีมติกําหนดระเบียบวาระศึกษาพิจารณาเชิงนโยบายที่จะพิจารณาในปี  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖  และให้มหาวิทยาลัยฯ       
ไปดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการทํางาน และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยน้ัน มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณากําหนด
ประเด็น การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ที่จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าวแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
               จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

         กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
          ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

   “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เก่ียวกับการศึกษา การวิจัย 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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


