
การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 1/๒๕๕9 
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม ๒๕๕9 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

วันศุกร์ที่  22  มกราคม  ๒๕๕9  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
------------------------ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ  
     - 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/๒๕๕8 วันที่ 18 ธันวาคม 2558 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     3.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   
     3.2  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     3.3  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
     3.4  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดภาระงานของ             
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
     3.5  พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรี ระยะสิ้นปี ปีงบประมาณ ๒๕๕8 (ตุลาคม ๒๕๕7 – กันยายน ๒๕๕8) 
     3.6  พิจารณาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ ๒๕๕9 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
         4.1  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ  
       ๕.1  สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕๕8 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๕8   
  5.2  รายงานการรับ – จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
      - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 1/๒๕๕9 
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม ๒๕๕9 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   -  
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/๒๕๕8  
ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 18  

ธันวาคม ๒๕๕8 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบ
รายงานการประชุม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 บัดนี้ กรรมการไดแ้จ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 
หน้า/บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม 

ระเบียบวาระท่ี 
3.11 หน้าที่ 3  
บรรทัดที่ 8 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบร่าง 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เรื่อง วันหยุดเนื่องจากเหตุพิเศษ  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ เสนอ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบร่าง ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง วันหยุด
เนื่องจากเหตุพิเศษ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ เสนอ 
และอนุมัติในหลักการในกรณีที่มีเหตุเร่งด่วน
พิเศษไม่อาจประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ ให้นายก
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการหยุดเรียน
และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา  
 ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   

 สรุปเรื่อง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 และมีนักศึกษา             
ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๙ (หลักสูตรใหม่) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยฯ            
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต                
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ว่าดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

................................................................................................... ................................................................................   
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สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา (คน) รวมทั้งสิ้น 

(คน) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคปกติ 
  รัฐประศาสนศาสตร์ - 1 1 
นักศึกษาภาคพิเศษ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 1 - 1 
   การบริหารการศึกษา - 11 11 
   รัฐประศาสนศาสตร์ - 30 30 
   การจัดการ - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 1 43 44 
 
 ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกต ิ  
ครุศาสตรบัณฑิต 1 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 14 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 3 
เทคโนโลยีบัณฑิต 1 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 148 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 

รวม 168 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
ครุศาสตรบัณฑิต 1 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 3 

รวม 7 
รวมทั้งสิ้น 175 
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    3.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ครบวาระ            
การด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2554 ข้อ 5(๓) ข้อ ๕(๔)           
และข้อ ๕(๕) ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าประกาศฯ เรื่อง การเสนอชื่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและทรัพย์สิน  ที่ เป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 14 – 18 
ธันวาคม 2558 ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา             
จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
   1)  นายโอภาส  เขียววิชัย 
   2)  นายวิชิต  พิพัทธกุศลกุล 
   3)  รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม  
  2. อธิการบดีพิจารณาเสนอบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
หรือ คณบดี หรือ ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ ดังนี้ 
   1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงใจ  เจียรวิชญกุล  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
   2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  และเสนอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และกิจการนักศึกษา 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔   
  “ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
   ๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง เป็นประธาน    
           ๒)  อธิการบดี  เป็นรองประธาน  
    ๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและทรัพย์สิน ที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ 
    ๔)  บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี หรือ คณบดี หรือ
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก จากการเสนอโดยอธิการบดี จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 
   ๕)  รองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
         ....” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
            ๑.  พิจารณาแต่งตั้ง 
    1.1  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน 
    ๑.๒  ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ  
  ๒.  พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการตามท่ีอธิการบดีเสนอ 
 ๓.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.3 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในคราวประชุมครั้ งที่  12/2558 เมื่อวันที่  18                
ธันวาคม 2558 มีมต ิ
  1.  รับหลักการร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
  2. ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายละเอียดของร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ .ศ. .... อีกครั้ง 
กรณีมีความเห็นเพิ่มเตมิ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เชิญกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และ ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพ่ือชี้แจงให้ความเห็นในรายละเอียดพร้อมทั้งปรับแก้ไข และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ประชุมพิจารณาใน
เรื่องดังกล่าวในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้วและมีมติเห็นชอบให้มี
การปรับปรุง แก้ไข ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 
12/2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2558 และตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
มอบเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... ให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ .ศ. .... 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
“มาตรา ๑๖ วรรค สี่ ระบุว่า คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 
               “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการ หรือหน่วย
ราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....ที่เสนอ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.4 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดภาระงานของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ก าหนดมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์            
พ.ศ. 2558 และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนด
ภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ .ศ. .... และมอบ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น าเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี พิจารณาต่อไป  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดภาระงานของ ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการ หรือหน่วย
ราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้” 
                   “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม       
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน               
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
                    ๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
                    “มาตรา 17 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการ          
ทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาต าแหน่งวิชาการ ให้เป็นไปตามที่ 
ก าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา…” 
                    3. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ .ศ. 2558 
 “ข้อ 7 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันหลังจาก         
ที่ประกาศนี้ใช้บังคับและรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่         
สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการก าหนดภาระงาน 
ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ที่เสนอ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 1/๒๕๕9 
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม ๒๕๕9 

 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.5 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
เทพสตรี ระยะสิ้นปี ปีงบประมาณ ๒๕๕8 (ตุลาคม ๒๕๕7 – กันยายน ๒๕๕8) 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่  1/2558 เมื่อวันที่  23 มกราคม 2558 นั้น                    
บัดนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้ด าเนินการตามกรอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน               
ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่           
24 เมษายน 2558 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประชุมพิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน             
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระยะสิ้นปี ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) เมื่อวันที่ 
14 มกราคม 2559 
  คณะกรรมการติดตามฯ จึงขอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ระยะสิ้นปี  ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)                       
ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๐ (๒) 
    “รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี 

พร้อมความเห็นเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ 

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ (๕) 
   “รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และอธิการบดี พร้อม 

ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกครึ่งปี และสิ้นปีงบประมาณ” 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  
    ข้อ ๔ ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘  
“ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีให้เป็นไปตาม

มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยน าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้มา
บังคับใช้โดยอนุโลม”  

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. รับทราบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่เสนอ  
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.6  พิจารณาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ ๒๕๕9 
 

  สรุปเร่ือง 
  เพ่ือให้การด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการประชุมพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ 2559 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ 2559  
  ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงขอเสนอแนวทางในการติดตามฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ 2559               
ต่อสภามหาวิทยาลัย ก่อนที่จะด าเนินการในขั้นตอนต่อๆ ไป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
 4.1  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีอาจารย์ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา 
จ านวน 1 คน จึงมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและ            
การติดตามประเมินผลหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร                
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) จากเดิม นางสาวนิธิชญา  ใจเย็น   
เปลี่ยนเป็น นายสนธยา สุขอ่ิม ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558               
และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม ๒๕๕9 จึงเสนอ        
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑.  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...……………………..……….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 ๕.1  สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕๕8 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558  
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น               
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงาน         
ผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตามการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย               
เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................  
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 ๕.2  รายงานการรับ - จ่ายงบประมาณเงินรายได้  
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ ก าหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จ่ายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังได้จัดท ารายงานการรับจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินค่าบ ารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาส าหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจ าเดือนธันวาคม 2558 ปีงบประมาณ ๒๕๕9 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนธันวาคม 2558 ปีงบประมาณ ๒๕๕9 ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 1/๒๕๕9 
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม ๒๕๕9 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 1/๒๕๕9 
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม ๒๕๕9 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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


