
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/๒๕๕8 
วันที่ 16 ตุลาคม ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 10/๒๕๕8 

วันศุกร์ที่  16  ตุลาคม  ๒๕๕8  เวลา 13.30 น. 
 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ  
     - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕๕8 วันที่ 18 กันยายน 2558 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต  
     3.2   พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....   
     3.3  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
       3.4 พิจารณาการขอโต้แย้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการรับสมัครเลือกตั้ง
เป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 
     3.5  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

    3.6 พิจารณาก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบัน    
อุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งคณบดี จ านวน ๒ ราย และร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงาน            
ในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งคณบดี 
     3.7  พิจารณารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 รอบ 12 เดือน 
   
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
         4.๑ พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์                 
และสังคมศาสตร์ 
     4.๒  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)           
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       4.๓  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์              
และสังคมศาสตร์ 
     4.๔  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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  4.5  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ  
  5.1 สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕8 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ๒๕๕8   
  5.2  รายงานการรับ – จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
  5.3  การตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
  5.4  รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
      6.1 พิจารณาการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   - 
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชมุครั้งที่ 9/๒๕๕8  
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 

๒๕๕8 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน         
การประชุม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕๕8 ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   

 สรุปเร่ือง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 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 7 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยฯ            
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

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 และปริญญาบัณฑิต   
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

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

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

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

 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคปกต ิ  
รัฐประศาสนศาสตร ์ 6 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
การบริหารการศึกษา 26 
การสอนภาษาอังกฤษ 1 
หลักสูตรและการสอน 1 
รัฐประศาสนศาสตร ์ 2 
การจัดการ 1 
การจัดการทัว่ไป 1 

รวมทั้งสิ้น 38 
 
 

 ระดับปริญญาบัณฑิต 
สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี

นักศึกษาภาคปกต ิ  
ครุศาสตรบัณฑิต 3 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 2 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 5 
เทคโนโลยีบัณฑิต 1 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 
บัญชีบัณฑิต 3 

รวม 20 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
ครุศาสตรบัณฑิต 3 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 5 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 24 
เทคโนโลยีบัณฑิต 1 
นิติศาสตรบัณฑิต 6 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 41 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 95 
บัญชีบัณฑิต 5 

รวม 180 
รวมทัง้สิ้น 200 
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 3.2  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ้างผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....   
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔  
สิงหาคม ๒๕๕๘ มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาทบทวนร่าง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... โดยน าข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการพิจารณา  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป นั้น 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติในคราวประชุม                
ครั้งที่ 8/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ้าง           
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และมอบ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น าเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรีพิจารณาต่อไป  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เทพสตรี พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
   

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น
เป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
 “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
                    ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “มาตรา ๖๕/๑ การก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง การลา จรรยาบรรณ 
วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา”  
 

     ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ้างผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ที่เสนอ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
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 3.3 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2558  
  1. รับหลักการ การเสนอพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  
  2. มอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาทบทวน
ข้อบังคับฯ ตามประเด็นข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดประชุมพิจารณา            
ในคราวประชุม ครั้งที่  2/2558 เมื่อวันที่  30 กันยายน 2558 มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุง แก้ไข               
ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบ
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ .ศ. .... ที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขใหม่ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม 
 

  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  

และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ที่เสนอ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

            
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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๓.๔ พิจารณาการขอโต้แย้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการรับสมัคร
เลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลง
วันที่ 21 กันยายน 2558 

 

 สรุปเร่ือง 
ด้วย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ได้ครบ

วาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีประกาศผลการรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรเดช  พิมพ์ทองงาม ผู้สมัคร ได้มีบันทึกข้อความ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ขอโต้แย้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการรับสมัคร
เลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 21 
กันยายน 2558 โดยชี้แจงว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว ย่อหน้าที่ ๓ ระบุว่า “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ถิรเดช  พิมพ์ทองงาม คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศฯ คือ ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
สองวาระติดต่อกัน”จึงขอโต้แย้งว่า ประกาศฯ ดังกล่าว ไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติไว้ ซึ่งคุณสมบัติของประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ “ให้ประธานสภา และกรรมการสภาอยู่ในต าแหน่งวาระละสองปี และอาจได้รับเลือก
อีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้” และเห็นว่า วัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้ ได้แยกต าแหน่ง
ประธานสภา และกรรมการสภา ออกจากกันอย่างชัดเจน จึงไม่อาจก าหนดวาระของทั้งสองต าแหน่งมารวมกันได้  
ตนเองได้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ติดต่อกันสองวาระ แต่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์ 
จึงไม่อาจน าวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์สองวาระติดต่อกัน มาตัดสิทธิ์การสมัครประธานสภา
คณาจารย์ได้ 
 จึงขอให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการรับสมัครเลือกตั้งเป็น
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่
ตัดสิทธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรเดช  พิมพ์ทองงาม และให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรเดช  พิมพ์ทองงาม เป็นผู้มี
สิทธิ์ เป็นผู้สมัครในต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์ 
 อธิการบดี จึงได้น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด ตามข้อ ๕ 
วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดว่า 
“ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการตีความ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติที่อธิการบดีไม่สามารถวินิจฉัยได้หรือมีปัญหา
จากข้อบังคับนี้ไม่ได้ก าหนดไว้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด” 
  นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ขอให้คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภามหาวิทยาลัย พิจารณา
ให้ความเห็นเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  ซึ่งคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจ าสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวและมี
ความเห็นเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑.ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการก็คือบุคคลที่
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เหมือนกัน และอยู่ในสภา
คณาจารย์และข้าราชการเดียวกัน ดังนั้น การที่ข้อบังคับดังกล่าวได้ก าหนดให้ “ประธานสภา และกรรมการสภาอยู่
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ในต าแหน่งวาระละสองปี และอาจได้รับเลือกอีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้”ย่อมมี
เจตนารมณ์ที่จะไม่ให้บุคคลในสภาคณาจารย์และข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกัน 
 ๒. เนื่องจากตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ              
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  แยกออกจากกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ จึงเห็นว่าต าแหน่งของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กับต าแหน่งกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ เป็นคนละต าแหน่งกัน การที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการด ารงต าแหน่งครบ
สองวาระ ก็สามารถท่ีจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ 
 ๓. คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ได้น าข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการของ
สถาบันอุดมศึกษาแห่งอ่ืนประกอบการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อความเกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่งในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังก าหนดไม่ชัดเจน จึงเห็นว่า
เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภา
มหาวิทยาลัยฯ อาจพิจารณาให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการครบสองวาระ สามารถ
ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ และด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้มีความชัดเจน เหมาะสม
ยิ่งขึ้นต่อไป 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ข้อ ๕ วรรคสอง “ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการตีความ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติที่
อธิการบดีไม่สามารถวินิจฉัยได้หรือมีปัญหาจากข้อบังคับนี้ไม่ได้ก าหนดไว้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตีความ และ
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด” 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. พิจารณาการขอโต้แย้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการรับสมัครเลือกตั้งเป็น

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 
๒. สุดแต่สมควรพิจารณาเป็นประการใด 

มติสภามหาวิทยาลัย .......................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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๓.๕ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

สรุปเร่ือง 
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของ

มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยใน
เบื้องต้นมหาวิทยาลัยฯ เสนอให้ นายปราโมทย์  โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นประธาน
กรรมการ และจะเสนอแต่งตั้งกรรมการในภายหลัง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายปราโมทย์  โชติมงคล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประกอบด้วย 
 ๑. นายปราโมทย์  โชติมงคล  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล   กรรมการ  
 ๓. นายโอภาส  เขียววชิัย   กรรมการ  
 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี  กรรมการและเลขานุการ 
  ๕. นายศุภธี  โตสกุล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. ให้ความเห็น และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ ข้อกฎหมายและในเรื่องที่ เกี่ยวกับกฎหมาย 
ข้อบังคับและค าสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 ๒. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย  

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 “มาตรา ๑๘ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๒. สุดแต่สมควรพิจารณาเป็นประการใด 

มติสภามหาวิทยาลัย ..................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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 3.6 พิจารณาก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งคณบดี จ านวน ๒ ราย และ            
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งคณบดี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา เพชรใส คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา               
สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ข้าราชการออกจากราชการเนื่องจาก มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ลงวันที่                 
๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้  วาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จะครบวาระในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
  คณะกรรมการบริ หารงานบุ คคลในมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี  ได้ ประชุ มพิจารณา 
ก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่ งไม่ เป็นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงาน  
ในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งคณบดี จ านวน ๒ ราย และพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ในต าแหน่งคณบดี และมีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  ดังนี้ 
   ๑. เห็นชอบให้ก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบัน อุดมศึ กษา  หรือพนักงานในสถาบัน อุดมศึ กษา  ในต าแหน่ งคณบดี  จ านวน  ๒ ราย  คื อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรสุดา  เพชรใส คณบดีคณะครุศาสตร์ ในอัตราเดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในอัตราเดือนละ 
๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  
   ๒. เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเดือน
ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในต าแหน่งคณบดี 
   ๓. มอบเลขานุการกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด าเนินการ
เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดอัตราการจ่าย
เงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่ง
คณบดี จ านวน  ๒ ราย และร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารที่มิได้
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งคณบดี  ดังรายละเอียด 
ในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น
เป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
  “มาตรา 18 (11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
  “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 
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 2.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                    3.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “มาตรา ๖๕/๑ การก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง การลา จรรยาบรรณ 
วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา”  
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบก าหนดอัตราการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งคณบดี จ านวน ๒ ราย  
  2.  พิจารณาเห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเดือน
ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในต าแหน่งคณบด ี

3.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
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 3.7  พิจารณารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 รอบ 12 เดือน 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร          
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม 2558 นั้น 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้ด าเนินการติดตามผล                    
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557              
ถึง วันที่ 31 กันยายน 2558 มีผลการด าเนินการโดยภาพรวมส าเร็จแล้ว 18 รายการ คิดเป็นร้อยละ 66.70           
ก าลังด าเนินการ 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 33.30 แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้  
 

ด้าน 
ด าเนินการแล้วเสร็จ

ตามก าหนด 
คิดเป็นร้อยละ อยู่ระหว่างด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 

1.  ด้านกลยุทธ์  4 รายการ ร้อยละ 80 1 รายการ ร้อยละ 20 
2.  ด้านปฏิบัติงาน 10 รายการ ร้อยละ 62.60 6 รายการ ร้อยละ 37.50 
3.  ด้านการเงิน 1 รายการ ร้อยละ 33.34 2 รายการ ร้อยละ 66.66 
4.  ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 3 รายการ ร้อยละ 100 - - 
 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะน ารายการดังกล่าว เพ่ือก ากับ
ติดตามและปรับปรุงให้แล้วเสร็จต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 รอบ 12 เดือน 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ 

มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑. พิจารณาผลการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ  
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
 4.๑  พจิารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องด้วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์       
ที่มีคุณวุฒิตรงตามความต้องการของสาขาวิชา จึงมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เพ่ือให้            
การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตรเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ                 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ดังนี้ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (เปลี่ยนใหม่) 

หมายเหตุ 

1.  นางสาธิตา  สังข์พงษ์ 1.  นางสาวรัชดา  พงศ์ไพรรัตน์ 1. ล าดับที่ 1 – 2 เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ล าดับที่ 3 – 5 เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
3. ล าดับที่ ๑ นางสาวรัชดา พงศ์ไพรรัตน์ 
และล าดับที่ ๔ นางสาวพิมพ์ระวี               
เรืองวัฒก ีเปลี่ยนใหม่  
4. ล าดับที่ ๒ นางสาธิตา สังข์พงษ์ 
ล าดับที่ 3 นางพิจิตรา เอ่ียมสมัย และ
ล าดับที่ ๕ นางสาวพิมพ์ชนา พาณิชย์กุล 
ปรับแก้ไขล าดับที่ 

2.  นางพิจิตรา  เอ่ียมสมัย 2.  นางสาธิตา  สังข์พงษ์ 
3.  นางสาวพิมพ์ชนา  พาณิชย์กุล 3.  นางพิจิตรา  เอ่ียมสมัย 
4.  นางสาวณัฎฐกานต์  ทวีสุข 4.  นางสาวพิมพ์ระวี  เรืองวัฒกี 
5.  Mr. James Pridmore  5.  นางสาวพิมพ์ชนา  พาณิชย์กุล 

 
   ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/2558 เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน 2558 และผ่านความเห็นชอบจาก              
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/2558 เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังรายละเอียด                   
ในเอกสารประกอบการประชุม 
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  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.  พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.๒  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องด้วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         
ได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามความต้องการของสาขาวิชา จึงมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการ
ติดตามประเมินผลหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                       
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ดังนี้ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (เปลี่ยนใหม่) 

หมายเหตุ 

1.  นายสมชาย  วัชรปัญญาวงศ์ 1.  นายสมชาย  วัชรปัญญาวงศ์ 1. ล าดับที่ 1 – 2 เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ล าดับที่ 3 – 5 เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
3. ล าดับที่ ๒ นางกันยา กองสูงเนิน 
เปลี่ยนใหม่  
4. ล าดับที่ 3 นางสาวศศิวิมล 
สุทธิสาร และ ล าดับที่ 4 นางสาว
ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง 
ปรับแก้ไขล าดับที่ 

2.  นางสาวพิมพ์ระวี  เรืองวัฒกี 2.  นางกันยา  กองสูงเนิน 
3.  นางสาวศศิลักษณ์  รอดโพธิ์ทอง 3.  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 
4.  นางสาวศศิวิมล  สุทธิสาร 4.  นางสาวศศิลักษณ์  รอดโพธิ์ทอง 
5.  นางสาวสุวรรณา  พันแสง 5.  นางสาวสุวรรณา  พันแสง 

 
   ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/2558 เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน 2558 และผ่านความเห็นชอบจาก              
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/2558 เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/๒๕๕8 
วันที่ 16 ตุลาคม ๒๕๕8 

 

 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑.  พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)          
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.๓  พจิารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)                 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องด้วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีอาจารย์
เกษียณอายุราชการและมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามความต้องการของสาขาวิชา จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                        
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ดังนี้ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (เปลี่ยนใหม่) 

หมายเหตุ 

1.  นางศิริพร  วงษ์ขันธ์ 1.  นายเกรียงไกร  ใยคง 1. ล าดับที่ 1 – 2 เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ล าดับที่ 3 – 5 เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
3. ล าดับที่ ๑ นายเกรียงไกร ใยคง 
แทนอาจารย์เกษียณอายุราชการ  
4.  ล าดับที่ ๒ นายท านอง เจรญิรูป 
และล าดับที่ ๓ นางสาวเบญจพร  
นวลประเสริฐ ปรับแก้ไขล าดับที ่

2.  นางสาวเบญจพร  นวลประเสริฐ 2.  นายท านอง  เจริญรูป 
3.  นายท านอง  เจริญรูป 3.  นางสาวเบญจพร  นวลประเสริฐ 
4.  นางสาววิภาศิริ  แจ้งแสงทอง 4.  นางสาววิภาศิริ  แจ้งแสงทอง 
5.  Mr. Patrick Duclou 5.  Mr. Patrick Duclou 

 
   ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/2558 เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน 2558 และผ่านความเห็นชอบจาก              
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/2558 เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังรายละเอียด 
ในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑.  พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.๔  พจิารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องด้วย สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีอาจารย์หมดสัญญาจ้าง 
จ านวน ๑ คน จึงมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนการพัฒนา
หลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ                        
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) จากเดิม                
Miss. Yang Junjie  เปลี่ยนเป็น Miss. Xie  Jing  
   ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/2558 เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน 2558 และผ่านความเห็นชอบจาก              
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/2558 เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ 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.  พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.5  พจิารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2555)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

             สรุปเรื่อง 

  เนื่องด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีอาจารย์เกษียณอายุ
ราชการท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ป ระจ าหลักสูตร เพ่ือให้                 
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                   
วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (เปลี่ยนใหม่) 

หมายเหตุ 

1.  นายประสิทธิ์ ปุระชาติ 1.  นายสิทธิชัย  วิชัยดิษฐ  1. ล าดับที่ 1 - 3 เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ล าดับที่ 4 – 5 เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
3. ล าดับที่ 1 นายสิทธิชัย  วิชัยดิษฐ 
แทนอาจารย์เกษียณอายุราชการ  
4. ล าดับที่ 2 นางพัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ 
เปลี่ยนใหม่ 
5. ล าดับที่ 3 นายประสิทธิ์ ปุระชาติ  
และล าดับที่ 5 นางสาววันวิสาข์  ลิจ้วน 
ปรับแก้ไขล าดับที่  
6. ล าดับที่ 4 นายกันตพัฒน์   
กิตติอัชวาลย์ เปลี่ยนชื่อใหม่ และปรับแก้ไข
ล าดับที ่

2.  นายตรีเดชน์  กิตติอัชวาลย์ 2.  นางพัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ 
3.  นายฐาปกรณ์  แก้วเงิน 3.  นายประสิทธิ์ ปุระชาติ 
4.  นางสาววันวิสาข์  ลิจ้วน 4.  นายกันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์ 
5.  นายพงศ์ธร  ลิมป์กฤตนุวัตร์  5.  นางสาววันวิสาข์  ลิจ้วน 

 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่  8/2558 เมื่อวันที่  23 กันยายน 2558 และผ่านความเห็นชอบจาก              
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/2558 เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
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  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศกึษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 ๕.๑  สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕8 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558  
 
  สรุปเร่ือง 
  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 9/2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน ๒๕๕8 เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย               
เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ..........................................................  
...................................................................................................................................... .................................................  
................................................................................ .......................................................................................................   
............................................................................................................................. ..........................................................  
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 ๕.๒  รายงานการรับ - จ่ายงบประมาณเงินรายได้  
 

  สรุปเร่ือง 
  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 าเดือนกันยายน ๒๕๕8 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนกันยายน 2558 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 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 ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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 5.3 การตรวจสอบคุณวฒุิอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2555) ของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2558 พิจารณาการขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                   
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ณ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
   1)  อนุมัติการขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ณ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าภาคการศึกษาที่ 1                
ปีการศึกษา 2558  
   2)  มอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และปรับแก้ไขให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
   3)  มอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ 3 ตามข้อสังเกต
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   4)  ขอให้มหาวิทยาลัยฯ เน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร โดยเฉพาะคุณภาพ
อาจารย์ที่เปิดการเรียนการสอนทั้งในสถานที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้ง ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับเดียวกัน              
ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
  มหาวิทยาลัยฯ โดยหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต      
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ล าดับที่ 3 พบว่า ว่าที่ร้อยตรี สุริยะ หาญพิชัย ได้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
จากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบ                
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรถูกต้องแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มหาวิทยาลัย ฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบการตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ของหน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 

  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” 
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 ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  เพ่ือทราบ 
    ๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย ................................................................. .................................................. 
........................................................................................................ ...............................................................................  
............................................................................................................................. ..........................................................  
............................................................................................................................. ..........................................................   
.......................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/๒๕๕8 
วันที่ 16 ตุลาคม ๒๕๕8 

 

 5.4 รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับแผนปฏิบัตกิาร (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง  
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๘ ได้มีมติ   
   1. อนุมัติหลักการแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาด าเนินการปรับแก้ไขรายละเอียด ตามข้อสังเกตของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดในแผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แล้วพบว่ามี 2 ประเด็นที่ต้องแก้ไข ดังนี้ 
  1. การแก้ไขเก่ียวกับกิจกรรมเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายการหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง 
  2. การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดในแผนปฏิบัติการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ ๑๗   

 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ...................................................................................................................... 

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

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

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

............................................................................................................................. ..........................................................  
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 6.1  พิจารณาการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในคราวประชุมครั้ งที่  7/2558 เมื่ อวันที่  24                         
กรกฎาคม 2558 มีมต ิ
   1. เห็นชอบประเด็นวาระเชิงนโยบาย 2 เรื่อง ดังนี้ 
   1)  เรื่อง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
   2)  เรื่อง การส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ศึกษาวิเคราะห์ และน าเสนอเป็นวาระเรื่องศึกษาเชิงนโยบายต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงน าเสนอการพัฒนางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา          
ด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       “มาตรา ๑๘(๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา 
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู  การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….…………………..……………. 

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

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

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

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

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

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


