
การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ      

ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    
                        ๓.๒   พิจารณาแต่งต้ังกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนคนเดิมที่ลาออก 
 ๓.๓   พิจารณาแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๓.๔   พิจารณาการขออนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 ๓.๕   พิจารณาแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 
   ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 ๓.๖   พิจารณาร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๓.๗   พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้ 
 ๓.๘   การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสัญจร ประจําปี ๒๕๕๖    
                          ๓.๙   การพิจารณากําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
 ๔.๑   พิจารณาอนุมัติหลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี 
  จังหวัดนครสวรรค์) 
 ๔.๒   พิจารณาอนุมัติหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี 
  จังหวัดนครสวรรค์) 
 ๔.๓   พิจารณาอนุมัติหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี 
  จังหวัดนครสวรรค์) 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 
 
 
 ๔.๔ พิจารณาการปรับแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
        ๕.๑   สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 
       เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
      ๕.๒  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้   
         ๕.๓  รายงานผลการประเมินการจัดประชุม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัย  
                                สโุขทัยธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์           
                                และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
      ๕.๔  รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

 - 

ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖  
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 

๒๕๕๖ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน             
การประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ บัดน้ี กรรมการได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังน้ี 

 

ระเบยีบวาระที่ 
หน้า/บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนทีข่อแก้ไข/เพิ่มเติม หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ ๑ 
หน้าที่ ๒ 

บรรทัดที่ ๓๐ 
“…ประธานการประชุม แจ้งว่า…” 

“…ประธานการประชุม แจ้งว่า การ
ประชุมครั้งน้ีมีสองประเด็น คือ...” 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ 
หน้าที่ ๓ 

บรรทัดที่ ๑ 

“…จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จในปี 
๒๕๕๖ ซึ่งอธิการบดีได้นําเรื่องเสนอในที่
ประชุมครั้งน้ีด้วย...” 

“…จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จในปี 
๒๕๕๖ ซึ่งอธิการบดีได้นําเรื่องเสนอใน
ที่ประชุมครั้งน้ีด้วยและเรื่องที่อยู่ใน
วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตามปกติ...” 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ 
หน้าที่ ๕ 

บรรทัดที่ ๒๔ 

“…อ นุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญญ า ม ห า บั ณ ฑิ ต 
ประกาศนียบัตร และปริญญาบัณฑิต...” 

“…อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 
ประกาศนียบัตร และปรญิญาบัณฑิต 
ทุกรายตามเสนอ...” 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ 
หน้าที่ ๖ 

บรรทัดที่ ๑๖ และ
บรรทัดที่ ๒๗ 

“…จากเดิม ๔๐ คน เป็น ๖๐ คน...” “…จากเดิมสี่สิบคน เป็นหกสบิคน...”  

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ 
หน้าที่ ๖ 

บรรทัดที่ ๒๓ 

“…จากเดิม ๖๐ – ๗๐ คน สาขาวิชา
สามารถสอนนักศึกษาได้หรือไม่...” 

“…จากเดิมหกสิบถึงเจ็ดสิบคน 
สาขาวิชาสามารถจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาได้หรือไม่…” 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ 
หน้าที่ ๗ 

บรรทัดที่ ๕ 

“…มหาวิทยาลัยอ่ืนได้แล้ว หรือไม่ใน
ระหว่างการศึกษามีนักศึกษาลาออกเป็น
จํานวนหน่ึง...” 

“…มหาวิทยาลัยอ่ืนได้แล้ว และใน
ระหว่างการศึกษามีนักศึกษาลาออก
อีกจํานวนหน่ึง...” 

 

 
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑติ  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  และปริญญาบัณฑติ    

 สรุปเรื่อง 
ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิต 
ศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน 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         
๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน 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 ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

 ๓.๒    พิจารณาแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
  ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนคนเดิมท่ีลาออก 
 
  สรุปเรื่อง 
    ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๕ ได้พิจารณาแต่งต้ัง  ศาสตราจารย์สมบัติ จันทรวงศ์ เป็นกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการฯ ประเภท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ น้ัน เน่ืองจาก ศาสตราจารย์สมบัติ จันทรวงศ์ แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตําแหน่ง         
ต่อมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖  
   สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๖ ได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งกรรมการพิจาณาตําแหน่งทางวิชาการฯ ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทน
คนเดิมที่ลาออก โดยท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งต้ัง ศาสตราจารย์เพ็ญศรี  กาญจโนมัย เป็นกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการฯ ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทน 
  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการพิจารณาตําแหน่ง             
ทางวิชาการฯ ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนคนเดิมที่ลาออก ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๔๙   
    “ข้อ ๖ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ประกอบด้วย 
      ................................................................................................................................................ 
      (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบคน  โดยแต่งต้ังจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่คัดสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด  ซึ่งต้องครอบคลุมคณะวิชาหรือ
สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  ตามคําแนะนําของประธานสภาวิชาการ...............................”  

 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  พิจารณาเห็นชอบ    
 ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

  ๓.๓  พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
           สรปุเรื่อง 
   ด้วย กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดปัจจุบันที่มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี จะครบวาระการ
ดํารงตําแหน่ง ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการให้ได้ซึ่งกรรมการฯ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอรายช่ือบุคคลที่เหมาะสมดํารงตําแหน่ง กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน ๖ คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     “มาตรา ๒๑ กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งต้ังใหม่

อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้...” 
     ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลอืกกรรมการ

สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     “ข้อ ๖ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๔ (๓) ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
      (๑) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม 
      (๒) เป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนวิชาการ 
     (๓) มีความรู้ ความเข้าใจบริบท และศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
      (๔) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
      (๕) ไม่เป็นคณาจารย์ประจํา ข้าราชการพลเรือน และพนักงานของรัฐในมหาวิทยาลัย 
     (๖) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสภาวิชาการ 
     “ข้อ ๗ (๒) ให้สภามหาวิทยาลัยคัดสรร และแต่งต้ังผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ซึ่งอธิการบดีเสนอเป็น

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนเท่ากับข้อ ๔ (๓) (จํานวน ๖ คน)” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

 ๓.๔  พิจารณาขออนุมัติงบประมาณจากเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั 

   
        สรุปเรือ่ง 
        ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ได้พิจารณาอนุมัตินําเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (สองร้อยล้านบาท) จากทั้งสามบัญชี
ไปลงทุน คือ บัญชีเลขที่ ๒๘๙–๒–๔๘๐๘๔–๕ ของธนาคารกรุงเทพ สาขาลพบุรี  บัญชีเลขที่ ๙๘๘-๒-๐๐๓๙๑-๗ ของธนาคาร
กรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบัญชีเลขที่ ๑๑๑-๒-๑๑๘๖๒-๗ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาลพบุรี และ
ส่วนที่เหลือจํานวน ๖๒,๖๓๗,๙๘๔.๐๙ บาท ให้นําไปใช้เป็นเงินสําหรับพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น้ัน 
          ด้วยในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ จังหวัดลพบุรี จะขอให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถานท่ีจัดประชุม 
ครม.สัญจร ฝ่ายบริหาร ได้เตรียมการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณ จํานวน ๒๑,๓๙๒,๙๐๐ บาท (ย่ีสิบเอ็ดล้าน
สามแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบกับปัจจุบันมีอาคารและสิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัยและศูนย์
การศึกษานอกที่ต้ังมีสภาพไม่พร้อมในการใช้งาน เช่น อาคารหอพักของศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังจังหวัดสิงห์บุรี และ
จังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้ดําเนินการแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้เน่ืองจากยังไม่สมบูรณ์จึงต้องปรับปรุงเพ่ิมเติม และศูนย์
พัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนหนองช้างนอน ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมีฟ้าผ่าเป็นประจําจึงต้องมีการ
ติดต้ังระบบสายล่อฟ้า ฝ่ายบริหารจึงได้เตรียมการดําเนินการ โดยใช้งบประมาณ จํานวน ๖,๐๔๘,๘๘๓.๔๐ บาท      
(หกล้านสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทส่ีสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๔๔๑,๗๘๓.๔๐ บาท (ย่ีสิบเจ็ดล้าน
สี่แสนสี่หมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทส่ีสิบสตางค์)  โดยจําแนกตามโครงการ ได้ดังน้ี 
ลําดับที ่ รายการ จํานวน รวมเป็นเงนิ 

๑ เตรียมการรับ ครม.สัญจร ๗ โครงการ ๒๑,๓๙๒,๙๐๐.๐๐ 
 ๑.๑  ปรับปรุงอาคาร ๙๐ ปี ๑ โครงการ ๑๓,๓๒๔,๔๐๐.๐๐ 
 ๑.๒  ปรับปรุงหอประชุม ๒ ๑ โครงการ ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 ๑.๓  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ อาคารเทพธานี ๑ โครงการ ๔,๘๐๘,๔๐๐.๐๐ 
 ๑.๔  งานรางระบายนํ้า อาคาร ๑๐ ช้ัน ๒ ๑ โครงการ ๕๗,๒๐๐.๐๐ 
 ๑.๕  งานทาสีรั้วมหาวิทยาลัย ด้านหน้า – หลัง และแฟลต ๓ ๑ โครงการ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ 
 ๑.๖  งานปรับปรุงโรงอาหาร ๑ โครงการ ๕๓๒,๙๐๐.๐๐ 
 ๑.๗  โรงจอดรถพร้อมที่พักพนักงานขับรถ ๑ โครงการ ๘๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๒ การปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ๕ โครงการ ๘,๙๕๒,๘๘๓.๔๐ 
 ๒.๑ งานเพ่ิมเติมอาคารที่พัก อ.บางระจัน จ.สิงห์บุร ี ๑ โครงการ ๓,๔๕๑,๘๖๐.๓๖ 
 ๒.๒ งานเพ่ิมเติมอาคารที่พัก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ๑ โครงการ ๑,๗๗๗,๐๓๗.๘๒ 
 ๒.๓ งานปรับปรุงโรงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๑ โครงการ ๔๑๙,๙๘๕.๒๒ 
 ๒.๔ ติดต้ังระบบล่อฟ้า ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ (หนองช้างนอน) ๑ โครงการ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 ๒.๕ ห้องเรียนคุณภาพ ๑ โครงการ ๒,๙๐๔,๐๐๐.๐๐ 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๑๒ โครงการ ๓๐,๓๔๕,๗๘๓.๔๐ 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 
 
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ดังน้ัน 
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จํานวน 
๒๗,๔๔๑,๗๘๓.๔๐ บาท (ย่ีสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทส่ีสิบสตางค์) เพ่ือนําไปพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

       ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
         “มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 

       ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ 
            มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ ๑๗   

    
          ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑. พิจารณาอนุมัติ 
 ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

  ๓.๕  พิจารณาแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 
         ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

   
        สรุปเรือ่ง 
        ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินงานตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม น้ัน ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการติดตามฯ     
จึงขอเสนอแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จากสภา
มหาวิทยาลัยก่อนที่จะดําเนินการในขั้นตอนต่อๆ ไป   
                        คณะกรรมการติดตามฯ ได้จัดประชุมเพ่ือเตรียมดําเนินการดังกล่าว  เมื่อวันที่ ๑๘  มิถุนายน  
๒๕๕๖ แล้ว จึงขอเสนอแนวทางในการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
(เอกสารแยกเล่ม) 
           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

       ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
                     “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
                       ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘   
           
   ประเด็นเสนอพจิารณา 
                 ๑.  พิจารณาเห็นชอบ และให้ข้อคิดเห็นในการดําเนินการ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

 
 
  ๓.๖   พิจารณาร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    
        สรุปเรือ่ง 
        ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีกําหนดการประชุมทุกเดือน ในวันศุกร์ของสัปดาห์
รองสุดท้ายของแต่ละเดือน และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปฏิทินการประชุมประจําปี ๒๕๕๖ ในคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ไว้แล้ว  
          สําหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบกําหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๓ ของทุกเดือน กําหนดเวลาเร่ิมประชุม ๑๓.๓๐ น. น้ัน สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ได้จัดทํา ร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้กรรมการพิจารณาความเหมาะสม และ
ได้ทราบกําหนดการล่วงหน้า จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
          ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑.  เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
                          มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

 
ร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี สถานที ่ หมายเหตุ 

๑/๒๕๕๗ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๒/๒๕๕๗ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๓/๒๕๕๗ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ประชุมสัญจร และศึกษาดูงาน  
๔/๒๕๕๗ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๕/๒๕๕๗ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประชุมร่วม ๔ สภามหาวิทยาลัย * 
๖/๒๕๕๗ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๗/๒๕๕๗ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๘/๒๕๕๗ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๙/๒๕๕๗ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๑๐/๒๕๕๗ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๑๑/๒๕๕๗ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๑๒/๒๕๕๗ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 
 
 

  ๓.๗ พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได ้
 
   สรุปเรื่อง 
   ด้ วยมหา วิทยาลั ยฯ  ต้อง ใ ช้จ่ ายงบประมาณในการ จัดการศึ กษาตามโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๕   
              จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้ สําหรับโครงการดังกล่าว โดยได้ผ่าน             
การพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓  มิถุนายน ๒๕๕๖ แล้ว  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
        “มาตรา  ๑๘ (๑๑)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙   
        หมวด ๓ ข้อ ๑๗ วรรคสอง “ในกรณีมีเหตุความจําเป็นเร่งด่วน จะต้องจัดสรรเงินรายได้

ประจําปีงบประมาณเกินกว่าที่ได้รับการอนุมัติไว้ในวรรคแรก ให้มหาวิทยาลัยจัดทําคําขอต้ังงบประมาณเพ่ิมเติม เสนอ
ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ทั้งน้ีต้องไม่เกินวงเงินส่วนที่กันไว้ร้อยละย่ีสิบของงบประมาณการรายได้ประจําปี
งบประมาณน้ัน” 
            ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

  ๓.๘   การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสญัจร ประจําปี ๒๕๕๖      

    
        สรุปเรือ่ง 
        ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
เห็นชอบเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖ จากเดิมวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยกําหนดให้เป็นการประชุมสัญจร และศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัย    
ไปพร้อมกันด้วยน้ัน  
          มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กําหนดให้มีการจัดประชุมสัญจร ประจําปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จังหวัดเพชรบุรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
          ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑.  พิจารณาเห็นชอบการประชุมสัญจร ประจําปี ๒๕๕๖ 
   ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
                          มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

 ๓.๙   การพจิารณากําหนดนโยบายของสภามหาวทิยาลยั 

    
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย ระยะสิ้นปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ น้ัน  ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติรับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย ระยะสิ้นปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และให้นําข้อสังเกตไปสู่การปฏิบัติ  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยยังมิได้มีการ
พิจารณากําหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ อย่างเป็นทางการ  การติดตามในปี ๒๕๕๕ จึงได้ติดตามฯ ในประเด็นที่อยู่ใน
ระเบียบวาระศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย   

สําหรับในปี ๒๕๕๖ จึงควรมีการกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เน่ืองจาก
อธิการบดี และคณบดี ได้เสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไว้ในระหว่างดําเนินการสรรหา สภามหาวิทยาลัยฯ     
จึงควรกําหนดให้อธิการบดี และคณบดี ได้นําแนวทางการพัฒนาดังกล่าวมาประมวลเข้ากับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
และกําหนดตัวช้ีวัดที่จะให้ประเมินในช่วงเวลาต่างๆ อย่างชัดเจน นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง เพ่ือ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะได้ดําเนินการติดตามฯ ในส่วนน้ีด้วย 
  

จึงนําเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย              
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือพิจารณา 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี 
  จังหวัดนครสวรรค์) 

      สรุปเรื่อง 

      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ น้ัน ศูนย์การศึกษาฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษา 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 อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จึงขออนุมัติ
เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) ในภาคการศึกษาที่         
๑/๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนในสถานที่ต้ัง และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบแล้ว  ศูนย์การศึกษาฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ ครั้งที่           
๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
               จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     

      กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
      ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

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

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี 
  จังหวัดนครสวรรค์) 
 
      สรุปเรื่อง 
      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ น้ัน ศูนย์การศึกษาฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียด 
ของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 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 อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จึงขออนุมัติ
เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ 
ซึ่งเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนในสถานที่ต้ัง และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแล้ว 
ศูนย์การศึกษาฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖        
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
               จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     

      กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
      ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

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

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๓ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี 
  จังหวัดนครสวรรค์) 
 
    สรุปเรื่อง 
      ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 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 อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จึงขออนุมัติ
เปิดสอนหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔)  ในภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนในสถานที่ต้ัง และเป็นหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบแล้ว ศูนย์การศึกษาฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ ครั้งที่            
๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
               จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     

      กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
      ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

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

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๔ พิจารณาการปรับแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 
  สรุปเรื่อง 
          ตามที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ขออนุมัติ        
เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕)          
ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนในสถานที่ ต้ัง และเป็นหลักสูตรที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแล้ว และขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ แล้วน้ัน 
      เน่ืองด้วย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้มีการ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จาก             
นางปิยะนุช น้อยสุข เป็นนางสาววรรณวิภา  ไตลังคะ โดยศูนย์การศึกษาฯ ได้ดําเนินการขออนุมัติปรับแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ 
       จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     

     กฎหมายและระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง 
     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     “ มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
      ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
     “ข้อ ๔ ใหส้ภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

    ประเด็นเสนอพิจารณา 
     ๑. พิจารณาอนุมัติ เห็นชอบการปรับแก้ไขอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรฯ 
     ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๕.๑   สรปุการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ 
         เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม 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 ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  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 พฤษภาคม ๒๕๕๖  
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจําเดือน 
พฤษภาคม 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 ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

  ๕.๓   รายงานผลการประเมินการจัดประชมุ ประจําป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัย  
                       สุโขทัยธรรมาธิราช สภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ีสภามหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์         
                       และสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
 

                       สรุปเรื่อง 
                 ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค อําเภอ 
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และการประชุมดังกล่าว ได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วน้ัน 
         บัดน้ี ฝ่ายประเมินผล คณะกรรมการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖    
ได้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการประเมินการจัดประชุมประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสร็จเรียบร้อย
แล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
         จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

        ประเด็นเสนอพิจารณา 
       ๑.  รับทราบ  

      ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

  ๕.๔   รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
                         ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  
          สรุปเรือ่ง 
            สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  
โดยใช้แบบสอบถามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบตามแนวทางการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย และสอบถาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในปัจจุบัน  โดยดําเนินการสอบถามในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖  
สรุปผลได้ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม)  
            จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

     กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

        “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอน
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑. เพ่ือทราบ 
   ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

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

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

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

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี  ๕/๒๕๕๖  (การประชุมลับ) 
 
      ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ น้ัน 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม (การประชุมลับ) และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน         
การประชุม (การประชุมลับ) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ บัดน้ี กรรมการได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม             
(การประชุมลับ) ดังน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่ 
หน้า/บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนทีข่อแก้ไข/เพิ่มเติม หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ 
หน้าที่ ๒ 

บรรทัดที่ ๒๘ 

“…บริจาคสิ่งของต่างๆ ทั้งนํ้าด่ืม
สําหรับนักศึกษาที่ออกค่าย
อาสาสมัครของสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สร้างนักศึกษาให้เป็น
ทั้งกีฬาระดับชาติ...” 

“…บริจาคสิ่งของต่างๆ ได้แก่นํ้าด่ืม
สําหรับนักศึกษาที่ออกค่ายอาสาสมัคร
ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
นอกจากน้ียังสร้างนักศึกษาให้เป็นทั้ง
กีฬาระดับชาติ...” 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ 
หน้าที่ ๓ 

บรรทัดที่ ๒๘  
“…ความคุมค่า…” “…ความคุ้มค่า...”  

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ 

หน้าที่ ๕ 
บรรทัดที่ ๔ 

“…มาประชุม จํานวน ๒๐ คน           
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๕ ของผูม้า
ประชุม เห็นควรอนุมัติให้ปริญญา
กิตติมศักด์ิแก่…” 

“…มาประชุม จํานวน ๒๐ คน             
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๕ ของผูม้า
ประชุม ทุกคนที่มาประชุมเห็นควร
อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักด์ิแก่…” 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ 

หน้าที่ ๕ 
บรรทัดที่ ๖ 

“…วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขาวิชาชีววิทยา…” 

“…วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
สาขาวิชาชีววิทยา ซึ่งมากกว่าสองใน
สามของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ที่กําหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรีว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชา  
และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๔๙…” 

 

 
      จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (การประชุมลับ)   
 
       มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..……………..………………………….………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………...………………………………… 


