การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-----------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
๑.๑ การขอความรวมมือชะลอการเปดหลักสูตรและศูนยนอกสถานที่ตั้ง
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา
๓.๑ พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
๓.๒ พิ จารณาอนุ มัติหลั กสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓.๓ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) (อส.บ.) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓.๔ พิ จารณาอนุ มัติหลั กสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗
สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม (๕ ป)
๓.๕ พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดตั้ง และการบริหารจัดการ
หนวยงานในกํากับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
๓.๖ พิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน
๒๕๕๖ ที่ รั บรองรายงานการประชุ มครั้ งที่ ๓/๒๕๕๖ และพิ จารณาร าง ประกาศสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี
เรื่อง ยุบเลิกหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
๓.๗ พิจารณาแผนแมบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล
๓.๘ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ และพิ จ ารณาอนุ มั ติ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.๙ พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป ปงบประมาณ ๒๕๕๖
(ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักทวง
๔.๑ พิจารณาปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
๕.๒ รายงานการรับ-จายงบประมาณเงินรายได
๕.๓ การแตงตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
-

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
๑.๑ การขอความรวมมือชะลอการเปดหลักสูตรและศูนยนอกสถานที่ตั้ง
สรุปเรื่อง
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/ว ๙๙๓ ลงวันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอความรวมมือชะลอการเปดหลักสูตรและศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เรียน นายกสภา
มหาวิ ท ยาลั ย โดยแจ ง ว า สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ภายใต ค วามเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
การอุดมศึ กษา ไดตระหนักถึงวิกฤตการดานคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน จึงไดดําเนิน
โครงการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พบวา
ศู น ย ก ารจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง มี ผ ลการประเมิ น ในระดั บ ไม ผ า นถึ ง ร อ ยละ ๖๕ สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ป ญ หา
ดานคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เปนปญหาสําคัญเรงดวนที่ควรดําเนินการ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา จึ ง ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของสถาบันอุดมศึกษาควบคูไปกับการดําเนิน
โครงการตรวจประเมิ น การจั ดการศึ ก ษานอกสถานที่ตั้ง เพื่อ เปน กลไกหนึ่งในการควบคุ มดานคุณภาพมาตรฐาน
ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการนําเสนอรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม
ดวยเหตุดังกลาว จึงขอความรว มมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กลั่นกรองพิจารณาเหตุผ ล
ความจําเปนในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอยางเครงครัด และขอใหชะลอการเปดหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
นอกสถานที่ตั้ง และศูนยใหมออกไปกอน เพื่อรอใหการดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง ไดดําเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยสถาบันอุดมศึกษาจะไดดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงใหมที่เกี่ยวของ และปองกันปญหาที่จะสงผลกระทบตอนักศึกษาในภายหลัง และเปนการธํารงไว
ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอไป
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของ
มหาวิทยาลัยและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย”
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. เพื่อทราบ
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
ตามที่ ได มีการประชุ มสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวัน ที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๖ นั้ น ฝ า ยเลขานุ การได จั ดทํ า รายงานการประชุ ม และไดจัด สงใหก รรมการไดพิ จ ารณาตรวจสอบรายงาน
การประชุม เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งกรรมการมิไดแจงใหมีการแกไขรายงานการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………..………………………………….……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา
๓.๑ พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
สรุปเรื่อง
ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 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 เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
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 วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
๕. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

๓.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สรุปเรื่อง
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได
ตามวิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม และรองรั บ การแข ง ขั น ทางธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ การผลิตบุคลากรทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ สามารถปรับตัวเรียนรูเทคโนโลยีใหม
เพื่ อประยุกต ใชกับ องคกรธุร กิจ พรอมทั้งมีคุณธรรมและจริย ธรรม ประกอบกับสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด โดยคณะกรรมการ
ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหความเห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
และสภาวิชาการใหความเห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“ มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด”
๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
“ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร และ
ตองอนุมัติหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน”
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. พิจารณาอนุมัติ
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

๓.๓ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) (อส.บ.) หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๕๗ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สรุปเรื่อง
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยน
ได ต ามวิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม และรองรับ การแข ง ขัน ทางธุ ร กิจ อุตสาหกรรมทั้ง ในประเทศและ
ตางประเทศ การผลิตบุคลากรทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และ
มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ สามารถปรับตัวเรียนรูเทคโนโลยีใหม
เพื่อประยุกต ใชกับ องคกรธุร กิจ พรอมทั้งมีคุณธรรมและจริย ธรรม ประกอบกับสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ในการนี้ มหาวิ ทยาลั ย ฯ จึงขออนุมัติห ลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) (อส.บ.)
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด
โดยคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวัน ที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และสภาวิชาการใหความเห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“ มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด”
๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
“ข อ ๔ ให สภาสถาบั นอุ ดมศึ กษากํ าหนดระบบและกลไกของการจั ดทํ ารายละเอี ยดของ
หลักสูตร และตองอนุมัติหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน”
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. พิจารณาอนุมัติ
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

๓.๔ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตรใหม พ.ศ.
๒๕๕๗ สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม (๕ ป)
สรุปเรื่อง
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพัฒนาหลักสูตรจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ทางสังคมในปจจุบันสงผลกระทบตอแนวทางการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคนเพื่อใหเปนผูที่แสวงหา
ความรู อยู เสมอและทั นสมั ย พร อมรั บต อการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ เกิดขึ้น และเพื่อให สอดรับกั บสภาวการณ ดังกลาว
การพัฒนาหลักสูตรจึงเปนพันธกิจสําคัญของสถาบันการศึกษา ที่ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหสามารถผลิต
บั ณฑิ ตที่ มีคุณภาพ ตามเกณฑ ม าตรฐานของสํ า นั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา และประกาศคณะกรรมการ
การอุ ดมศึ กษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๕๗ สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม (๕ ป) ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด
โดยคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวัน ที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และสภาวิชาการใหความเห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“ มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด”
๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
“ข อ ๔ ให สภาสถาบั นอุ ดมศึ กษากํ าหนดระบบและกลไกของการจั ดทํ ารายละเอี ยดของ
หลักสูตร และตองอนุมัติหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน”
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. พิจารณาอนุมัติ
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

๓.๕ พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดตั้ง และการบริหาร
จัดการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๖ มีมติมอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับระเบียบ
ขอบังคับ ที่เกี่ยวกับพนักงานของหนวยงานในกํากับ กรณีพนจากตําแหนงใหมีความวา “ยุบเลิกหนวยงาน”
กลุมงานวินัยและนิติการ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ไดดําเนินการปรับแก ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดตั้ง และการบริหารจัดการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยดําเนินการจัดทําราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดตั้ง และการบริหารจัดการหนวยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ในสวนที่เกี่ยวของกับพนักงานของหนวยงานในกํากับ กรณีพนจาก
ตําแหนง ใหมีความวา “ยุบเลิกหนวยงาน” ดังนี้
๑. เพิ่มเติมเรื่องการยุบเลิกหนวยงานในกํากับที่เปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย ตามที่กฎหมาย
กําหนดไว
๒. เพิ่มเติมการพนจากตําแหนงของกรรมการบริหารหนวยงานในกํากับ หัวหนาหนวยงานในกํากับ
และรองหัวหนาหนวยงานในกํากับ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดตั้ง และการบริหาร
จั ด การหน ว ยงานในกํ า กั บ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. .... จึ งเห็ น ควรเสนอสภามหาวิ ทยาลั ย
เพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
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 (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ที่เสนอ
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

๓.๖ พิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๕๖ ที่รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ และพิจารณาราง ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ยุบเลิกหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
ดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีการประชุม ครั้งที่
๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ในเรื่องพิจารณาคํารองทุกข กรณีไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ
เนื่ อ งจากการกระทํ า หรื อ คํ า สั่ ง ของผู บั งคั บ บั ญ ชา จํ านวน ๔ ราย ซึ่ง คณะกรรมการอุ ทธรณ และรอ งทุ กข ป ระจํ า
มหาวิทยาลัยฯ ขอเสนอใหสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ตามระเบียบวาระที่ ๒ โดยมีการแกไขดังนี้ “มี
มติให ยุบหนวยงานในกํ ากั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ทั้ ง ๔ แห ง ใหเปน การจัดการศึ กษานอกสถานที่ตั้ งตาม
สถานภาพเดิม และใหสวนราชการที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งใหเปนไปตามเกณฑการ
เปดสอนนอกสถานที่ตั้ง ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และใหมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการหาแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อใหการเปดสอนนอกสถานที่ตั้ง ทั้ง ๔ แหง เปนไปอยางมีคุณภาพและรายงานตอสภามหาวิทยาลัยทราบดวย”
ทั้งนี้ การยุบหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้ง ๔ แหง ควรดําเนินการใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
และได นํ า เสนอร า ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง ยุ บ เลิ ก หน ว ยงานในกํ า กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
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 สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการ
แบงสวนราชการหรือหนวยงานของสวนราชการดังกลาว”
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดตั้ง และการบริหารจัดการหนวยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. พิจารณาเห็นชอบราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ยุบเลิกหนวยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ที่เสนอ
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

๓.๗ พิจารณาแผนแมบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีพื้นที่ทั้งหมด ๕๙ ไร มีอาคารและสิ่งปลูกสรางทั้งหมด จํานวน ๒๑ หลัง
เปนอาคารที่สรางมาแลวมากกวา ๕๐ ป และอาคารที่สรางใหมภายใน ๕ ป มีนักศึกษาและบุคลากรประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน
และดวยกระแสบริโภคนิยม ทั้งบุคลากรและนักศึกษามีรถยนตและรถจักรยานยนตใชเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดปญหา
เรื่อง สถานที่จอดรถและปญหาการจราจร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนแผนที่นําทางในดานการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริหารจัดการอาคารสถานที่ก็เปนสวนหนึ่ง มหาวิทยาลัยฯ จึงใหความสําคัญกับการจัดทํา
แผนแมบท เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว โดยไดระดมความเห็นจากผูบริหารและผูเกี่ยวของและนําเสนอตอ
ที่ปรึกษาดานการจัดทําแผนแมบททั้งภายในบริเวณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ๒ และอุทยานวิทยาศาสตร
เพื่อใหแผนแมบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น จึงขอเสนอแผนแมบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี: โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล ตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อขอรับคําแนะนําและใหขอสังเกตตอไป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเลม)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๑) กํ า หนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒ นาของมหาวิทยาลัย เกี่ย วกับ การศึกษา
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ”
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..……………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

๓.๘ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ และพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สรุปเรื่อง
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ซึ่ งประกอบด วย พั นธกิ จ ประเด็ นยุ ทธศาสตร ตั วชี้ วั ด
เปาหมาย กลยุทธและกิจกรรม และเพื่อใหการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ และ แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใชเปนกรอบใน
การจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเลม)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย
การใหบริการวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ”
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

๓.๙ พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป ปงบประมาณ ๒๕๕๖
(ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖)
สรุปเรื่อง
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น คณะกรรมการฯ
ได ดํ าเนิ นการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลัย ประจําป งบประมาณ ๒๕๕๖ ตามแนวทาง
การติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ และไดประชุมเพื่อพิจารณา
ผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป ปงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖
คณะกรรมการฯ จึ ง ขอรายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่ ง ป ป ง บประมาณ ๒๕๕๖
(ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖) ตอสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเลม)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
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 และใหความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่เสนอ
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักทวง
๔.๑ พิจารณาปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สรุปเรื่อง
ดวยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอขอปดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ หลักสูตร
คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ เนื่องจากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑไดหยุดรับ
นั กศึ กษาตั้ งแต ป การศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และสาขาวิ ชามิ ได ดํ าเนิ นการปรั บปรุ งหลั กสู ตรใหม ให สอดคล องกั บกรอบ
มาตรฐาน TQF
ทั้งนี้ ไดผานการประชุมสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑพิจารณา เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และที่ประชุม
สภาวิ ชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่ อวั นที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบใหปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ทั้งนี้ใหมีผลจนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสําเร็จการศึกษา
จึ ง นํ า เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให ความเห็ น ชอบป ด หลั กสู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต
(ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗)
“พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด”
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. พิจารณาปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………..…………………………….………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
สรุปเรื่อง
ตามที่ ค ณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบฯ ได ร ายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่ ง ป
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภา
มหาวิ ทยาลั ย ไดมีมติ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ วา ควรตองมีการรายงาน ผลการ
ดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง
บัดนี้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรียบรอยแลว จึงนําเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. เพื่อทราบ
๒. สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

๕.๒ รายงานการรับ-จายงบประมาณเงินรายได
สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไววาการรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งงานคลังไดจัดทํารายงานการรับจายเงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการเงิน โครงการจัดการศึกษา
สําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๖ ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ - จายเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๖ ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของ
ผูใดโดยเฉพาะ”
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. เพื่อทราบ
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

๕.๓ การแตงตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
สรุปเรื่อง
ตามที่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ “มาตรา ๒๓ ใหมหาวิทยาลัย แตละแหงมีสภา
คณาจารยและขาราชการ ประกอบดวยประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารยประจํา และขาราชการ
ของมหาวิทยาลัย” และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ “ขอ ๑๐
ใหอธิการบดีประกาศแตงตั้งประธานสภา และกรรมการสภา ตามขอ ๖ แลวนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ” นั้น
มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการใหไดมาซึ่งประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภา
คณาจารยและขาราชการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยจัดใหมีการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารยฯ กรรมการสภาคณาจารยฯ ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา สังกัดคณะ
กรรมการสภาคณาจารยฯ ประเภทผูแทนขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารยฯ ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา
และขาราชการ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดแตงตั้งประธานคณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภา
คณาจารยและขาราชการเรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ
การประชุม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๒๓ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวยประธานสภา
และกรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารยประจํา และขาราชการของมหาวิทยาลัย”
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
“ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีประกาศแตงตั้งประธานสภา และกรรมการสภา ตามขอ ๖ แลวนําเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ”
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. เพื่อทราบ
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย
-

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ …………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..………
๗.๒ …………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..………
๗.๓ …………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..………
๗.๔ …………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..………
๗.๕ …………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..………

