
การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๑๘  มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
๑.๑   แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

และแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     ๑.๒   การเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

   ๑.๓   สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
   เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๑.๔   รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
  ๓.๑   พิจารณาแต่งต้ังเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ๓.๒   พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี และแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
          สถาบนั และผู้อํานวยการสํานัก 
  ๓.๓   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปรญิญาบัณฑิต 
  ๓.๔  พิจารณาการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
     ๓.๕   พิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
๔.๑   พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
        สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) 
๔.๒   พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕   
        สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี) 
๔.๓   พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕   
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) 
๔.๔   พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 
๔.๕   พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (๕ ปี) 
๔.๖   พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) 
๔.๗   พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) 
๔.๘   พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาขาวิชาพลศึกษา 
๔.๙   พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
- 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
- 

ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
 ๑.๑  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี  และแต่งตั้ง 
        ผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

        สรปุเรื่อง 
        ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕          
ที่ประชุมมีมติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ต้ังแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และให้มีอํานาจแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
และผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ือช่วยปฏิบัติงานได้ ไม่เกินจํานวนที่เสนอ น้ัน  

 บัดน้ี มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นเสนอพิจารณา  
๑. เพ่ือทราบ 
๒. สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

๑.๒  การเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบรหิาร 

       สรปุเรื่อง 
        ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เทียนขาว กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ในส่วนของผู้แทนรองอธิการบดี ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งบริหาร เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยฯ
จึงได้ดําเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก       
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้ว มีผู้บริหารได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย    
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  สมร่าง  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 

ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     “ข้อ ๖ ให้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารผู้น้ันพ้นจากตําแหน่ง” 

ประเด็นเสนอพิจารณา  
๑. เพ่ือทราบ 
๒. สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

๑.๓    สรปุการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง ๑๒/๒๕๕๕  
        เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
                   ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะคร่ึงปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน      
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงานผล
การดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
  บัดน้ี  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอ             
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

๑.๔   รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

สรุปเรื่อง 
                   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕          
ที่ประชุมมีมติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ต้ังแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และให้มีอํานาจแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
และผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ือช่วยปฏิบัติงานได้ ไม่เกินจํานวนที่เสนอ  
  มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
และแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ มกราคม 
๒๕๕๖  และได้ดําเนินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยทันที จึงขอนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ – วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖  ต่อสภามหาวิยาลัย
เพ่ือทราบ  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕  
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๕ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบ
รายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ บัดน้ี กรรมการได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังน้ี 

 

ระเบยีบวาระที่ 
หน้า/บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนทีข่อแก้ไข/เพิ่มเติม หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๙ 
หน้าที่ ๑๑ 
บรรทัดที่ ๘ 

“...สภามหาวิทยาลัยควรอํานาจให้
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 
ไปดําเนินการ...” 

“ ...สภามหาวิทยาลัยควรมอบ
อํานาจให้ผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีไปดําเนินการ...” 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๙ 
หน้าที่ ๑๑ 
บรรทัดที่ ๑๓ 

“ …เพ่ือช่วยปฏิบัติงานได้...” 
“ …เพ่ือช่วยปฏิบัติงานได้ ไม่เกิน
จํานวนที่เสนอ...” 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
๓.๑    พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

         สรุปเรื่อง 
         ด้วย อาจารย์ตระกล จันทสุนทร เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งรอง

อธิการบดี วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตาม พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา ๑๖(๕) 
วรรคสอง จึงเสนอขอแต่งต้ัง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี รักษาราชแทนรองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย  

 
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
      “มาตรา ๑๖ (๕) ให้สภามหาวิทยาลัย แต่งต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึง ซึ่งมิใช่กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตาม (๓)  เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี” 
  
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  แต่งต้ังเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

๓.๒    พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี และแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก  

 สรุปเรื่อง 
    ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕ ได้มี
มติเห็นชอบปฏิทินการสรรหาคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ น้ัน ในปฏิทินได้ระบุผู้รับผิดชอบและกิจกรรม เพ่ือ
ดําเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ดังน้ี  
  ๑. มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ผู้บริหารที่ไม่ใช่สังกัดคณะ สถาบัน/สํานัก ซึ่งจะดําเนินการสรรหา
คณบดี/ผู้อํานวยการ คัดเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนผู้บริหาร เพ่ือเสนอให้สภาฯ แต่งต้ังเป็นกรรมการสรรหาคณบดี/
ผู้อํานวยการ คณะกรรมการละ ๒ คน  
  ๒. คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดําเนินการให้ข้าราชการ และพนักงาน
ของแต่ละคณะ คัดเลือกกันเอง เพ่ือเสนอให้สภาฯ แต่งต้ังเป็นกรรมการสรรหาคณบดี คณะละ ๔ คน 
  ๓. มหาวิทยาลัยฯ จัดการเลือกต้ังโดยตรงจากข้าราชการและพนักงาน ให้ได้ผู้แทนจํานวน ๔ คน 
แล้วเสนอให้สภาฯ แต่งต้ังเป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก คณะกรรมการละ ๔ คน 
  บัดน้ี มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยดําเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาคณบดี และแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก         
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 

   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘(๑๔)  แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย”  
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                         “ข้อ ๗  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการขึ้นคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา
คณบดี” ประกอบด้วย  
       (๑)  อธิการบดีเป็นประธาน 
       (๒)  ผู้แทนจากผู้บริหารที่ไม่ได้สังกัดคณะที่ดําเนินการสรรหาคณบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง 
จํานวนสองคน เป็นกรรมการ 
       (๓)  ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานจากคณะที่จะดําเนินการสรรหาคณบดีโดยคัดเลือก
กันเอง จํานวนสี่คน เป็นกรรมการ 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 
        ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการตาม (๓) คนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
        การแต่งต้ังคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการภายในเก้าสิบวันก่อนที่คณบดี        
จะครบวาระ…” 
 ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                         “ข้อ ๗  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการขึ้นคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ” 
ประกอบด้วย  
          (๑)  อธิการบดี เป็นประธาน 
          (๒)  ผู้แทนจากผู้บริหารที่ไม่ได้สังกัดสถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน      
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ดําเนินการสรรหาซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน เป็นกรรมการ 
           (๓)  ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานจํานวนสี่คน เป็นกรรมการ 
          ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการใน (๓) คนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
          กรรมการตามข้อ ๗ (๓) ให้มหาวิทยาลัยจัดเลือกต้ังโดยตรงจากข้าราชการ และพนักงานที่
ได้รับคะแนนสูงสุดสี่ลําดับแรกที่มาจากต่างคณะ หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 

         การแต่งต้ังคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให้ดําเนินการภายในเก้าสิบวันก่อนที่ผู้อํานวยการ           
จะครบวาระ...” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี และแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน 
และผู้อํานวยการสํานัก 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

๓.๓    พิจารณาอนุมัตใิห้ปรญิญามหาบณัฑติ ประกาศนยีบตัรบณัฑติ และปรญิญาบณัฑติ 

สรุปเรื่อง 
ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร 

บัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา ในการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ และมีนักศึกษาภาคปกติ 
และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ
การสําเร็จการศึกษาในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 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 ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

          ๓.๔   พิจารณาการติดตามเร่งรัดการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ 

สรุปเรื่อง 
ด้วย คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือลับ 

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๕/๕๒๓๙๖  ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตาม   
การใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ซึ่งมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง) เป็นประธาน โดยกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ และรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔    

กรมบัญชีกลาง ได้ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๕ ปี ย้อนหลังของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเทพสตรี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) พบว่าผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตํ่ากว่าเป้าหมาย      
ที่กําหนดทุกปี จึงได้จัดคณะทํางานเพ่ือให้คําปรึกษาช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิก
จ่ายเงิน โดยมอบหมายให้รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นายณพงศ์  ศิริขันตยกุล) เป็นหัวหน้าคณะทํางาน             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

จึงนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
        “ มาตรา ๑๘ (๑๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัย

ตามท่ีอธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหน่ึง
อย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. เพ่ือทราบการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และให้ข้อเสนอแนะ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

๓.๕  พิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ี มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดต้ังกองทุนพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม

ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ศึกษาต่อ หรือได้รับการพัฒนาทางวิชาการอย่างสมํ่าเสมอแล้วน้ัน มหาวิทยาลัยฯ  
ได้ใช้เงินกองทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างต่อเน่ืองตลอดมา 

สําหรับปีบัญชี ๒๕๕๕ ได้ใช้เงินกองทุนในการสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม และ 
การศึกษาดูงาน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

จึงนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
“ข้อ ๑๑ (๔) จัดทํารายงานการใช้จ่ายเงิน และผลการดําเนินการของกองทุนเสนอต่อ 

สภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาผลการดําเนินการ และให้ข้อคดิเห็นในการดําเนินการ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑  พิจารณาอนุมัติหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) 

สรุปเรื่อง 
        มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๕  และผ่านความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ แล้วน้ัน 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “ มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษาใหส้อดคล้องกับมาตรฐานที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
        ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
“ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๒  พิจารณาอนุมัติหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                สาขาวิชาภาษาภาษาไทย (๕ ปี) 

สรุปเรื่อง 
        มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕  และผ่านความเห็นชอบของสภา
วิชาการ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ แล้วน้ัน 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “ มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษาใหส้อดคล้องกับมาตรฐานที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
        ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
“ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๓  พิจารณาอนุมัติหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) 

สรุปเรื่อง 
        มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา             
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ และผ่านความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ แล้วน้ัน 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “ มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษาใหส้อดคล้องกับมาตรฐานที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
        ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
“ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๔  พิจารณาอนุมัติหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                สาขาวิชาสงัคมศึกษา (๕ ปี) 

สรุปเรื่อง 
        มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง       
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ และผ่านความเห็นชอบของสภา
วิชาการ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ แล้วน้ัน 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “ มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษาใหส้อดคล้องกับมาตรฐานที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
        ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
“ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๕  พิจารณาอนุมัติหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา (๕ ปี) 

สรุปเรื่อง 
มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี              
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๕๕ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ และผ่านความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ แล้วน้ัน 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “ มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษาใหส้อดคล้องกับมาตรฐานที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
        ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
“ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๖  พิจารณาอนุมัติหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

สรุปเรื่อง 
มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ และวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ 
และผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ แล้วน้ัน 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “ มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษาใหส้อดคล้องกับมาตรฐานที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
        ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
“ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๗  พิจารณาอนุมัติหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ท่ัวไป  

สรุปเรื่อง 
มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการน้ี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่    
๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ แล้วน้ัน 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “ มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษาใหส้อดคล้องกับมาตรฐานที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
        ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
“ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๘  พิจารณาอนุมัติหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                สาขาวิชาพลศึกษา 

สรุปเรื่อง 
        มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการนี้ คณะครุศาสตร์    
ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ และผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ    
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ แล้วน้ัน 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “ มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษาใหส้อดคล้องกับมาตรฐานที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
        ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
“ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๙  พิจารณาอนุมัติหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

สรุปเรื่อง 
มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการนี้ คณะครุศาสตร์  
ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ และผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ เมื่อวันที่      
๙ มกราคม ๒๕๕๖ แล้วน้ัน 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “ มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษาใหส้อดคล้องกับมาตรฐานที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
        ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
“ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

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

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

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

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

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

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


