
การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ      

ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   
     ๓.๒   พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
    เปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งพนักงาน 
    ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
     ๓.๓   พิจารณาร่าง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
     ๓.๔   พิจารณาการปรับแก้ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย 
    และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
     ๓.๕  พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผู้อํานวยการศูนย์การศึกษา ทั้ง ๔ แห่ง ระหว่างเดือน 
    พฤษภาคม ถงึเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
     ๓.๖   พิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนคนเดิม 
             ที่ขอลาออก  

      ๓.๗   พิจารณาเห็นชอบ การเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖    
   

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
  ๔.๑   พิจารณาคําช้ีแจงเหตุผลในการเปลี่ยนช่ือสาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
       ๕.๑   สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๖ 
       เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
     ๕.๒   รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้  
     ๕.๓   รายงานผลการดําเนินการหาแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้การเปิดสอนนอกสถานที่ต้ัง ทั้ง ๔ แห่ง 
    เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 - 

ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  

            - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖  
ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม

๒๕๕๖ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน             
การประชุม เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ บัดน้ี กรรมการได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังน้ี 

 

ระเบยีบวาระที่ 
หน้า/บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนทีข่อแก้ไข/เพิ่มเติม หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ 
หน้าที่ ๒๒ 

บรรทัดที่ ๑๒ 

“…สําเร็จการศึกษาตรงตามหลักสูตร
สาขาคณิตศาสตร์เป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตร…” 

“…เป็นอาจารย์ประจําหลักสตูร การที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะ ปรีชา ไม่ได้ถูก
เลือกจากที่ประชุมสาขาฯ ใหเ้ป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตร ก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะ ปรีชา  
เป็นอาจารย์สาขาสถิติ ไม่ได้เป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาตรงตามหลักสูตรสาขา
คณิตศาสตร์...” 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ 
หน้าที่ ๒๒ 

บรรทัดที่ ๑๓,๑๔ 

“…ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะ  ปรีชา 
ผู้แทนคณาจารย์ แจ้งว่า ตนเองมี
ศักยภาพในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
ซึ่งจบปริญญาโท สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ จาก University of New 
Hemp shire ประเทศสหรัฐอเมริกา...”   

“…ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะ  ปรีชา ผู้แทน
คณาจารย์ แจง้ว่า ข้อมูลที่อธิการบดีได้
ช้ีแจงไปน้ันไม่ถูกต้อง เพราะข้อมูลที่
ถูกต้อง คือ ข้าพเจ้าเป็นอาจารย์ที่สําเร็จ
การศึกษาตรงตามหลักสูตรสาขา
คณิตศาสตร์ คอื สําเร็จปริญญาโทสาขา
คณิตศาสตร์จาก University of New 
Hampshire ประเทศสหรฐัอเมริกา ฉะน้ัน
ข้าพเจ้ามีศักยภาพเป็นอาจารย์สาขา
คณิตศาสตร์ มสีิทธ์ิและมคีุณสมบัติที่จะ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรสาขา
คณิตศาสตร์ มใิช่มีศักยภาพเพียงเฉพาะ
สาขาสถิติเท่าน้ัน แต่ในเรื่องที่เสนอสภาฯ 
พิจารณาเพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง การกําหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในภาควิชา
และคณะ และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้า
สาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๐ น้ัน 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 
 

ระเบยีบวาระที่ 
หน้า/บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนทีข่อแก้ไข/เพิ่มเติม หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ 
หน้าที่ ๒๒ 

บรรทัดที่ ๑๓,๑๔ 
(ต่อ) 

 

ข้าพเจ้ามิได้ต้องการให้การพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขประกาศดังกล่าวเกิด
ประโยชน์แก่สาขาวิชาใดวิชาหน่ึงเท่าน้ัน
แต่ต้องการให้ได้ประโยชน์ครอบคลุม 
ทุกสาขาที่จัดการเรียนการสอนในทุกคณะ 
อันจะส่งผลประโยชน์โดยรวมของ
มหาวิทยาลัย จึงเรียนปรึกษาสภา
มหาวิทยาลัยในกรณีที่ อาจารย์ปฏิบัติงาน
ในสาขาใดก็ตาม มีจํานวนอาจารย์เกินกว่า
ห้าคน....” 

 

 
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑติ  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  และปริญญาบัณฑติ    

 สรุปเรื่อง 
ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิต 
ศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 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         
๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 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 ๘/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

  ๓.๒    พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ีว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวธีิการ
   เปลี่ยนตําแหน่ง การเปล่ียนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งพนักงาน 
   ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี พ.ศ. .... 
 
   สรุปเรื่อง 
   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอน
ตําแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แต่ยังไม่มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งพนักงาน             
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ในคราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย             
เพ่ือพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
        “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน
เป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
        “มาตรา ๑๘ (๑๓) “พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
  ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
      “มาตรา ๖๕/๑ การกําหนดตําแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งต้ัง อัตรา
ค่าจ้างและค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหน่ง การเปล่ียนและการโอนย้ายตําแหน่ง การลา 
จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และการอ่ืนที่
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา”  
  
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  พิจารณาเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เปลี่ยนตําแหน่ง การเปล่ียนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ที่เสนอ 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

  ๓.๓    พิจารณาร่าง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งสว่นราชการใน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
    
   สรุปเรื่อง 

  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เป็นหน่วยงานในส่วนราชการ
ของคณะครุศาสตร์ และมอบนายขจร  จิตสุขุมมงคล ประธานคณะกรรมการพิจารณาการจัดต้ังโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินการจัดทําร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) น้ัน  

  บัดน้ี ประธานคณะกรรมการพิจารณาการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ได้ดําเนินการร่าง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒)
เรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

   
   ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
              ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
    “มาตรา ๑๘ (๕ )  พิจารณาการจัดต้ัง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต             
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว 
             “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  พิจารณาเห็นชอบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ที่เสนอ 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

  ๓.๔    พิจารณาการปรับแก้ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย
   และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
    
   สรุปเรื่อง 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) โดยให้ปรับแก้ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   บัดน้ี คณะกรรมการร่างนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖             
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ และดําเนินการปรับแก้ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอร่างปรับแก้ 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ฉบับดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
   ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
              ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
       “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ
การศึกษา การวิจัย การให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ” 
      “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอ้บังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน
เป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
     
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

  ๓.๕ พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผู้อํานวยการศูนยก์ารศึกษา ท้ัง ๔ แห่ง  
   ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
   สรุปเรื่อง 
   ด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการประชุม ครั้งที่ 
๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้กําหนดค่าตอบแทนผู้อํานวยการศูนย์การศึกษา ทั้ง ๔ แห่ง 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในอัตรา ดังน้ี 
   ๑)  ผศ.อํานวย รัตนจันทร์ ให้ได้รับเงินเดือนในวุฒิปริญญาโท ตําแหน่งวิชาการตามที่กําหนด
ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชีเ งินเดือนขั้น ตํ่าขั้นสูงของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ อัตราเดือนละ ๑๙,๒๒๐ บาท และให้ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง  อัตราค่าตอบแทน            
เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕          
ในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๕,๖๐๐ บาทต่อเดือน และให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง อัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
   ๒)  ผศ.สําราญ  พงษ์โอภาส  ให้ได้รับเงินเดือนในวุฒิปริญญาโท ตําแหน่งวิชาการตามที่
กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ อัตราเดือนละ ๑๙,๒๒๐ บาท และให้ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง  อัตราค่าตอบแทน             
เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕          
ในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๕,๖๐๐ บาทต่อเดือน และให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง อัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
   ๓)  ผศ.สุนทร  หิรัญวงษ์  ให้ได้รับเงินเดือนในวุฒิปริญญาโท ตําแหน่งวิชาการตามที่กําหนด
ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชีเ งินเดือนขั้น ตํ่าขั้นสูงของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ อัตราเดือนละ ๑๙,๒๒๐ บาท และให้ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทน             
เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕          
ในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๕,๖๐๐ บาทต่อเดือน และให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง อัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
   ๔)  นายพัลลภ  วีระบูล  ให้ได้รับเงินเดือนในวุฒิปริญญาโท ตําแหน่งวิชาการตามที่กําหนดไว้
ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ อัตราเดือนละ ๑๙,๒๒๐ บาท และให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง อัตรา
เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมั ติจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้อํานวยการ             
ศูนย์การศึกษาทั้ง ๔ แห่ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 
   ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
              ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
       “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้
เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 
      
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

   ๓.๖   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบรหิารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
           แทนคนเดิมท่ีขอลาออก  
   สรุปเรื่อง 
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีคําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคํา 
รองอธิการบดี เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น้ัน เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี  
เภาคํา ขอลาออกจากตําแหน่ง เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
   มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการตามข้อ ๕ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ . ๒๕๕๓  เพ่ือให้มีผู้ ดํารงตําแหน่งแทนเรียบร้อยแล้ว 
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง ศาสตราจารย์ประดิษฐ์  พงศ์ทองคํา รองอธิการบดี 
เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
   ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
              ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   “ข้อ ๕  ใหส้ภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย...” 
      
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  พิจารณาแต่งต้ัง 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

 
  ๓.๗   พิจารณาเห็นชอบ การเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี ๙/๒๕๕๖    
 
   สรุปเรื่อง 
    ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  
ได้เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๕๖  แล้วน้ัน  มหาวิทยาลัยฯ มีความจําเป็นต้องเสนอให้             
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖  ในเดือนกันยายน  ๒๕๕๖ ที่กําหนด           
ไว้เดิม คือ วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖  ขอเลื่อนเป็น วันศุกร์ที่ ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๖  เน่ืองจากในวันที่ ๑๙ – ๒๐ 
กันยายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะต้องต้อนรับ ครม.สัญจร และอํานวยความสะดวกในการจัดประชุม 
ครม.สัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   จึงขอเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖  เป็นวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ 

   กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  พิจารณาเห็นชอบการเลื่อนวันประชุม 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 

  ๔.๑  พิจารณาคําชี้แจงเหตุผลในการเปล่ียนชื่อ สาขาวิชาศิลปกรรม  
                          (ศิลปะและการออกแบบ) 
    สรุปเรื่อง 
    ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่           
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชา
ศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) และมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งหลักสูตรดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ แล้วน้ัน  
   เน่ืองจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษา ขอทราบเหตุผลในการเปลี่ยนช่ือสาขาวิชา จากเดิม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา
ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)  เปลี่ยนช่ือเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงขอช้ีแจงเหตุผลในการเปลี่ยนช่ือ
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) ดังน้ี 
   ๑.  เพ่ือสื่อสารให้เห็นภาพของหลักสูตรอย่างชัดเจนย่ิงขึ้น 
   ๒.  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
   ๓.  เพ่ือให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบัน 
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 

   ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
              พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
       “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๕.๑   สรปุการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ 
         เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม 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            
ในคราวประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

  
 ๕.๒   รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้ 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํารายงานเก่ียวกับ            
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน 
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งงานคลังได้จัดทํารายงานการรับจ่ายเงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการเงิน โครงการจัดการศึกษา
สําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖  
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจําเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 

  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 ๘/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 
   

  ๕.๓ รายงานผลการดําเนินการหาแนวทางปฏบิัติ เพื่อให้การเปิดสอนนอกสถานท่ีตั้ง 
   ท้ัง ๔ แห่ง เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
 
   สรุปเรื่อง 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ 
เมษายน ๒๕๕๖ ได้มีมติให้ยุบหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้ง ๔ แห่ง ให้เป็นการจัดการศึกษา        
นอกที่ต้ังตามสถานภาพเดิม และให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์        
การเปิดสอนนอกสถานท่ีต้ังของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการหาแนวทาง
ปฏิบัติ เพ่ือให้การเปิดสอนนอกสถานที่ต้ัง ทั้ง ๔ แห่ง เป็นไปอย่างมีคุณภาพและรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย          
ทราบด้วย 
   มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการหาแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้การเปิดสอนนอกสถานที่ต้ัง ทั้ง ๔ แห่ง 
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และได้เสนอแนวทางให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทราบ  
ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ และมหาวิทยาลัยฯ ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ            
จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ทั้ง ๔ แห่ง เพ่ือให้การเปิดสอนนอกสถานท่ีต้ัง ทั้ง ๔ แห่ง เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และ
เป็นไปตามเกณฑ์การเปิดสอนนอกสถานที่ต้ังของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย        
เพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
   ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
              ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
       “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอน
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
       “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้
เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 
    
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  เพ่ือทราบ 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 

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

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

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

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

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


