
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คร้ังที่  ๙/๒๕๕๖ 

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

------------------------ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ  

     ๑.๑  การขอความรวมมือชะลอการเปดหลักสูตรและศูนยนอกสถานท่ีตั้ง    

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 

      ๓.๑  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   

              ๓.๒  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

     ๓.๓  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) (อส.บ.) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

  ๓.๔ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม (๕ ป)  

  ๓.๕  พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดตั้ง และการบริหารจัดการ

หนวยงานในกํากับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... 

  ๓.๖  พิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน 

๒๕๕๖ ท่ีรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ และพิจารณาราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                   

เรื่อง ยุบเลิกหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

  ๓.๗  พิจารณาแผนแมบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล 

  ๓.๘  พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ และพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ๓.๙   พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป ปงบประมาณ ๒๕๕๖  

(ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 

   ๔.๑  พิจารณาปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 

       ๕.๑  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ 

เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  

     ๕.๒  รายงานการรับ-จายงบประมาณเงินรายได  

     ๕.๓  การแตงตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

   

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

 - 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  

     - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ 

  ๑.๑   การขอความรวมมือชะลอการเปดหลักสูตรและศูนยนอกสถานที่ตั้ง 
   

   สรุปเร่ือง 

   ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือท่ี ศธ ๐๕๐๖(๕)/ว ๙๙๓ ลงวันท่ี 

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอความรวมมือชะลอการเปดหลักสูตรและศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง เรียน นายกสภา

มหาวิทยาลัย โดยแจงวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการ                     

การอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงวิกฤตการดานคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน จึงไดดําเนิน

โครงการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ซ่ึงเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พบวา 

ศูนยการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง มีผลการประเมินในระดับไมผานถึงรอยละ ๖๕ สะทอนใหเห็นถึงปญหา                  

ดานคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง เปนปญหาสําคัญเรงดวนท่ีควรดําเนินการ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เก่ียวกับการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ของสถาบันอุดมศึกษาควบคูไปกับการดําเนิน

โครงการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง เพ่ือเปนกลไกหนึ่งในการควบคุมดานคุณภาพมาตรฐาน                

ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการนําเสนอรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม 

  ดวยเหตุดังกลาว จึงขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กลั่นกรองพิจารณาเหตุผล 

ความจําเปนในการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งอยางเครงครัด และขอใหชะลอการเปดหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน

นอกสถานท่ีตั้ง และศูนยใหมออกไปกอน เพ่ือรอใหการดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา 

นอกสถานท่ีตั้ง ไดดําเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยสถาบันอุดมศึกษาจะไดดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงใหมท่ีเก่ียวของ และปองกันปญหาท่ีจะสงผลกระทบตอนักศึกษาในภายหลัง และเปนการธํารงไว

ซ่ึงคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอไป 

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของ

มหาวิทยาลัยและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 

            ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖  
ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม

๒๕๕๖ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงาน              

การประชุม เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ซ่ึงกรรมการมิไดแจงใหมีการแกไขรายงานการประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา  

 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต    

 สรุปเร่ือง 

ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน 

๒๕๕๖ และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 

เทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผล

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ  สภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 

๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และ 

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑. พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 

๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

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

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

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

    

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
  

 ๓.๒  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗  

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 

  สรุปเร่ือง 

  ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได

ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และรองรับการแขงขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ การผลิตบุคลากรทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจําเปนตองมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันที และมี

ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ สามารถปรับตัวเรียนรูเทคโนโลยีใหม         

เพ่ือประยุกตใชกับองคกรธุรกิจ พรอมท้ังมีคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบกับสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ่ึงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนด โดยคณะกรรมการ

ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหความเห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

และสภาวิชาการใหความเห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖   

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     

 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                  “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 

  ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   

  “ขอ ๔  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร และ

ตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาอนุมัติ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
 ๓.๓   พิจารณาอนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเน่ือง) (อส.บ.) หลักสูตรใหม  

พ.ศ. ๒๕๕๗ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

    

  สรุปเร่ือง 

 ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยน

ไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และรองรับการแขงขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ การผลิตบุคลากรทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจําเปนตองมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันที และ            

มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ สามารถปรับตัวเรียนรูเทคโนโลยีใหม

เพ่ือประยุกตใชกับองคกรธุรกิจ พรอมท้ังมีคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบกับสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) (อส.บ.) 

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ่ึงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนด                  

โดยคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี               

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และสภาวิชาการใหความเห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖   

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     

 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

      ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 

      ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   

  “ขอ ๔  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ

หลักสูตร และตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 

 

      ประเด็นเสนอพิจารณา 

    ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

    ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

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

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

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
 ๓.๔   พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตรใหม พ.ศ. 

๒๕๕๗ สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม (๕ ป) 

   

  สรุปเร่ือง 

     ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพัฒนาหลักสูตรจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ทางสังคมในปจจุบันสงผลกระทบตอแนวทางการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคนเพ่ือใหเปนผูท่ีแสวงหา

ความรูอยูเสมอและทันสมัย พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือใหสอดรับกับสภาวการณดังกลาว                  

การพัฒนาหลักสูตรจึงเปนพันธกิจสําคัญของสถาบันการศึกษา ท่ีผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหสามารถผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประกาศคณะกรรมการ                

การอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ และ             

ตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

      ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตรใหม 

พ.ศ. ๒๕๕๗ สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม (๕ ป) ซ่ึงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนด                  

โดยคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี               

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และสภาวิชาการใหความเห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖   

   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา       

               

       กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

        ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 

        ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   

  “ขอ ๔  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ

หลักสูตร และตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 

 

        ประเด็นเสนอพิจารณา 

      ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

      ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

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

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

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
 ๓.๕   พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดตั้ง และการบริหาร

จัดการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 

 

  สรุปเร่ือง 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๕๖ มีมติมอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับระเบียบ 

ขอบังคับ ท่ีเก่ียวกับพนักงานของหนวยงานในกํากับ กรณีพนจากตําแหนงใหมีความวา “ยุบเลิกหนวยงาน” 

  กลุมงานวินัยและนิติการ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ไดดําเนินการปรับแก ขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดตั้ง และการบริหารจัดการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

โดยดําเนินการจัดทําราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดตั้ง และการบริหารจัดการหนวยงานในกํากับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... ในสวนท่ีเก่ียวของกับพนักงานของหนวยงานในกํากับ กรณีพนจาก

ตําแหนง  ใหมีความวา “ยุบเลิกหนวยงาน” ดังนี้ 

  ๑.  เพ่ิมเติมเรื่องการยุบเลิกหนวยงานในกํากับท่ีเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย ตามท่ีกฎหมาย

กําหนดไว 

  ๒.  เพ่ิมเติมการพนจากตําแหนงของกรรมการบริหารหนวยงานในกํากับ หัวหนาหนวยงานในกํากับ 

และรองหัวหนาหนวยงานในกํากับ 

  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖           

เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดตั้ง และการบริหาร

จัดการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย                    

เพ่ือพิจารณา  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวน

ราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนเรื่องๆ ก็ได” 

                     ๒.  ขอบังคับมหาวิยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดตั้ง และการบริหารจัดการหนวยงานในกํากับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

               ๑.  พิจารณาเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดตั้ง และการบริหาร

จัดการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... ท่ีเสนอ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 

 

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

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
 ๓.๖  พิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ 

เมษายน ๒๕๕๖ ที่รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๖ และพิจารณาราง ประกาศสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี เร่ือง ยุบเลิกหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 

 

  สรุปเร่ือง 

  ดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีการประชุม ครั้งท่ี 

๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ในเรื่องพิจารณาคํารองทุกข กรณีไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ 

เนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา จํานวน ๔ ราย ซ่ึงคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัยฯ ขอเสนอใหสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 

เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ ตามระเบียบวาระท่ี ๒ โดยมีการแกไขดังนี้ “มี

มติใหยุบหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท้ัง ๔ แหง ใหเปนการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งตาม

สถานภาพเดิม และใหสวนราชการท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุนการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งใหเปนไปตามเกณฑการ

เปดสอนนอกสถานท่ีตั้ง ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และใหมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการหาแนวทาง

ปฏิบัติ เพ่ือใหการเปดสอนนอกสถานท่ีตั้ง ท้ัง ๔ แหง เปนไปอยางมีคุณภาพและรายงานตอสภามหาวิทยาลัยทราบดวย” 

  ท้ังนี้ การยุบหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท้ัง ๔ แหง ควรดําเนินการใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 

  และไดนําเสนอราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ยุบเลิกหนวยงานในกํากับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวน

ราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนเรื่องๆ ก็ได” 

     “มาตรา ๑๘ (๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ รวมท้ังการ

แบงสวนราชการหรือหนวยงานของสวนราชการดังกลาว” 

  ๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดตั้ง และการบริหารจัดการหนวยงานในกํากับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 

               ๑.  พิจารณาเห็นชอบราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ยุบเลิกหนวยงานในกํากับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ท่ีเสนอ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
 

 ๓.๗   พิจารณาแผนแมบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล 

 

  สรุปเร่ือง 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๕๙ ไร มีอาคารและสิ่งปลูกสรางท้ังหมด จํานวน ๒๑ หลัง 

เปนอาคารท่ีสรางมาแลวมากกวา ๕๐ ป และอาคารท่ีสรางใหมภายใน ๕ ป มีนักศึกษาและบุคลากรประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน             

และดวยกระแสบริโภคนิยม ท้ังบุคลากรและนักศึกษามีรถยนตและรถจักรยานยนตใชเปนจํานวนมาก  ทําใหเกิดปญหา 

เรื่อง สถานท่ีจอดรถและปญหาการจราจร ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย     

ป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนแผนท่ีนําทางในดานการบริหารจัดการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีก็เปนสวนหนึ่ง มหาวิทยาลัยฯ จึงใหความสําคัญกับการจัดทํา           

แผนแมบท เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว โดยไดระดมความเห็นจากผูบริหารและผูเก่ียวของและนําเสนอตอ

ท่ีปรึกษาดานการจัดทําแผนแมบทท้ังภายในบริเวณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ๒ และอุทยานวิทยาศาสตร  

  เพ่ือใหแผนแมบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน จึงขอเสนอแผนแมบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี: โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล ตอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือขอรับคําแนะนําและใหขอสังเกตตอไป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเลม) 

 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา     

การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 

 

      ประเด็นเสนอพิจารณา 

  ๑.  พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

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

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

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

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
 ๓.๘  พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ และพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  

  สรุปเร่ือง 

  แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ซ่ึงประกอบดวย พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด                 

เปาหมาย กลยุทธและกิจกรรม และเพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ   

   กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติ-

ราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ และ แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือใชเปนกรอบใน

การจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗  
 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ และ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ในวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ และวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเลม)                                                                                                                                                                                                                                                                            
  

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

   ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

   “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย 

การใหบริการวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 

 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 

   ๑.  อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

             

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

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

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

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

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
 ๓.๙   พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะคร่ึงป ปงบประมาณ ๒๕๕๖  

  (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖) 

 

  สรุปเร่ือง 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัย ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น คณะกรรมการฯ 

ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามแนวทาง                  

การติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ และไดประชุมเพ่ือพิจารณา          

ผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป ปงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖) เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ 

  คณะกรรมการฯ จึ งขอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่ งป  ป งบประมาณ ๒๕๕๖                              

(ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖) ตอสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเลม) 

 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

       “มาตรา ๕๐ (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ

ของอธิการบดีพรอมความคิดเห็นเสนอตอสภามหาวิทยาลัยทุกป” 

  ๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 

       “ขอ ๘ (๕) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ

อธิการบดีพรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกครึ่งป และสิ้นปงบประมาณ” 

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

  ๑.  รับทราบ และใหความเห็นเก่ียวกับรายงานท่ีเสนอ 

  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

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

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

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

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอนุมัต ิ– เพ่ือทักทวง 

  ๔.๑  พิจารณาปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

     

     สรุปเร่ือง 

     ดวยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอขอปดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ หลักสูตร 

คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ เนื่องจากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑไดหยุดรับ

นักศึกษาต้ังแตปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และสาขาวิชามิไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมใหสอดคลองกับกรอบ                 

มาตรฐาน TQF  
   ท้ังนี้ ไดผานการประชุมสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑพิจารณา เม่ือวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และท่ีประชุม

สภาวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบใหปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ท้ังนี้ใหมีผลจนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสําเร็จการศึกษา  

   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

(ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

    “พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด” 

 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  พิจารณาปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

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

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

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

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 

 ๕.๑   สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๖ 

         เมื่อวันที ่๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  

 

  สรุปเร่ือง 

  ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่ งป 

ปงบประมาณ ๒๕๕๕  ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น  ซ่ึงสภา

มหาวิทยาลัย  ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ วา ควรตองมีการรายงาน ผลการ

ดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 

         บัดนี้  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย            

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรียบรอยแลว จึงนําเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ             

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 

๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
 

 

 ๕.๒   รายงานการรับ-จายงบประมาณเงินรายได  

 

  สรุปเร่ือง 

  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดท่ี ๒ กําหนดไววาการรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาท่ีจัดทํารายงานเก่ียวกับ            

การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน 

ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงงานคลังไดจัดทํารายงานการรับจายเงินนอก

งบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการเงิน โครงการจัดการศึกษา

สําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๖ ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖  
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ - จายเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจําเดือน 

สิงหาคม ๒๕๕๖ ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของ

ผูใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

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

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

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

   

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
   
   

 ๕.๓ การแตงตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

 

  สรุปเร่ือง 

 ตามท่ี พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ “มาตรา ๒๓ ใหมหาวิทยาลัย แตละแหงมีสภา

คณาจารยและขาราชการ ประกอบดวยประธานสภาและกรรมการสภาซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจํา และขาราชการ 

ของมหาวิทยาลัย” และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ “ขอ ๑๐  

ใหอธิการบดีประกาศแตงตั้งประธานสภา และกรรมการสภา ตามขอ ๖ แลวนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ” นั้น 

  มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภา

คณาจารยและขาราชการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

โดยจัดใหมีการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารยฯ กรรมการสภาคณาจารยฯ ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา สังกัดคณะ 

กรรมการสภาคณาจารยฯ ประเภทผูแทนขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารยฯ ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา

และขาราชการ เม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

              บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดแตงตั้งประธานคณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภา

คณาจารยและขาราชการเรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ             

การประชุม 
                

           กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๒๓ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวยประธานสภา              

และกรรมการสภาซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจํา และขาราชการของมหาวิทยาลัย” 

              ๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

               “ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีประกาศแตงตั้งประธานสภา และกรรมการสภา ตามขอ ๖ แลวนําเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ” 

 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ 

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

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

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

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

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

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

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

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