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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครั้งที่ 10/๒๕๕9 

วันศุกรที่ 21 ตุลาคม ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ี
------------------------ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจงเพือ่ทราบ  
     - 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕๕9 วันที่ 23 กันยายน 2559 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนมัุติ – เพื่อพิจารณา 
     3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปรญิญาบัณฑิต  
     3.2 พิจารณาราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย กองทุนสวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
     3.3 พิจารณาราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย กองทุนเพ่ือการศึกษาและ
สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
     3.4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได จากการเปดรับนักศึกษา 
ภาคปกติ (เพ่ิมเติม) และภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
      
 ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักทวง 
        4.1 พิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพื่อทราบ 
       ๕.1  สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕9 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559   
  5.2  รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนกันยายน 2559 ปงบประมาณ 2559 
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
     - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจงเพื่อทราบ 

  -  
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 9/๒๕๕9  
ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 

2559 น้ัน ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงาน               
การประชุม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ซึ่งกรรมการมิไดแจงใหมีการแกไขรายงานการประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพือ่พิจารณา  
 ๓.๑ พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑติ และปริญญาบณัฑิต   
 

  สรุปเรื่อง 
 ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งเปนไปตาม    

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 และมีนักศึกษาภาคปกติ และ          
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(หลักสูตรใหม) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษา            
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)          
พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอ   
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ        
การประชุม 

  
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๓.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมนิผลการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีวาดวยการประเมนิผลการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ประเดน็เสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

...................................................................................................................................................................................   
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สรปุจํานวนผูสําเร็จการศกึษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

 
 ระดบัปรญิญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปรญิญามหาบณัฑิต 
นักศกึษาภาคพเิศษ  
การบริหารการศึกษา 12 
การสอนภาษาอังกฤษ 3 
หลักสูตรและการสอน 5 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
รัฐประศาสนศาสตร 20 
การจัดการ 1 

รวมทั้งสิ้น 42 
 

 
 ระดบัปรญิญาบณัฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดบัปรญิญาตร ี
นักศกึษาภาคปกต ิ  
ครุศาสตรบัณฑิต 3 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 22 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 4 
เทคโนโลยีบัณฑิต 3 
นิติศาสตรบัณฑิต 2 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 17 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 4 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 

รวม 58 
นักศกึษาภาคพเิศษ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 
นิติศาสตรบัณฑิต 1 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 129 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 86 
บัญชีบัณฑิต 16 

รวม 233 
รวมทั้งสิ้น 291 
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 3.2 พิจารณาราง ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย กองทนุสวสัดิการบุคลากร
มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559  
ไดมีมติ 
  1. มอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแกไขในรายละเอียดราง ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย กองทุนสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ใหครอบคลุม          
ตามประเด็นขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ นําเสนอขอมูลเชิงศักยภาพดานการเงินสวัสดิการบุคลากรในภาพรวม             
ตอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑการใชจาย                  
เงินกองทุนอยางถูกตอง เหมาะสมและเปนระบบ และนําเสนอคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี พิจารณาราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย กองทุนสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตอไป 
  มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยผาน                      
การพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที ่
6/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 และครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ประกอบกับผาน          
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 
8/2559 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 และครั้งที่ 10/2559          
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 คณะอนุกรรมการฝายกฎหมายฯ ไดมีมติเห็นชอบราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี วาดวย กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ . ... . และมอบเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินการปรับแกไขใหเปนไปตามขอสังเกต
และขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แลวใหนําเสนอ                
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาตอไป  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบราง ระเบียบมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี วาดวยกองทุนสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการ หรือหนวย
ราชการน้ันเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
  “มาตรา ๑๘ (๑2) ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได
และผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี                   
ที่เกี่ยวของ” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาเห็นชอบราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยกองทุนสวัสดิการบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ที่เสนอ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    3.3 พิจารณาราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย กองทุนเพื่อการศึกษาและ
สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีพ.ศ. .... 
 

  สรุปเรื่อง 
  ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความจําเปนตองออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 
วาดวย กองทุนเพ่ือการศึกษาและสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... เพ่ือชวยเหลือ
นักเรียน นักศึกษาที่ประสบปญหาดานการเงิน หรือการดํารงชีพ อันจะมีผลกระทบตอการศึกษา ตามที่
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษา และสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เห็นสมควรให
จัดเพ่ิมขึ้น  
  คณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีการประชุม ครั้งที่ 
4/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 
7 กรกฎาคม 2559 ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 
และครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 และมีมติที่ประชุม เห็นชอบราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรีวาดวยกองทุนเพ่ือการศึกษาและสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....             
และมอบเลขานุการคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินการปรับแกไข
ใหเปนไปตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
เทพสตรี แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาตอไป 
  ประกอบกับไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 และครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 2 
สิงหาคม 2559    
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วาดวย กองทุนเพ่ือการศึกษาและสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี         
พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให
สวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการ หรือหนวย
ราชการน้ันเปนเรื่อง ๆ ก็ได” 
  “มาตรา ๑๘ (๑2) ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได
และผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี                   
ที่เกี่ยวของ” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาเห็นชอบราง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย กองทุนเพ่ือการศึกษาและ

สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ที่เสนอ 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได จากการเปดรับนักศึกษา 
ภาคปกติ (เพิ่มเติม) และภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

  สรุปเรื่อง 
  ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีการเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ 
1/2559 โดยเปดรับนักศึกษาภาคปกติ (เพ่ิมเติม) จํานวน 28 คน เปนเงินรายไดจํานวน 651,000 บาท และ
นักศึกษาภาคพิเศษ จํานวน 272 คน เปนเงินรายไดจํานวน 5,428,380 บาท รวมเปนเงินรายไดทั้งสิ้น 
6,079,380 บาท ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 3 การจัดทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณ ขอ 17 “ใหมหาวิทยาลัย 
ทําคําขอต้ังงบประมาณจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการ
ของมหาวิทยาลัยขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ในวงเงินไมเกินรอยละแปดสิบของประมาณการรายไดประจําป
งบประมาณน้ัน…” 
  ในการน้ี มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจาย                
จากงบประมาณเงินรายได จากการเปดรับนักศึกษา ภาคปกติ (เพ่ิมเติม) และภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 
1/2559 จํานวน 4,863,500 บาท (สี่ลานแปดแสนหกหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ ทั้งน้ี ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
10/2559 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                                    
การประชุม 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗           
“มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจาย จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย” 
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หมวด ๓ ขอ ๑๗ “ใหมหาวิทยาลัยทําคําขอต้ังงบประมาณจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ           

เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ในวงเงิน          
ไมเกินรอยละแปดสิบของประมาณการรายไดประจําปงบประมาณน้ัน 

ในกรณีมีเหตุความจําเปนเรงดวน จะตองจัดสรรเงินรายได ประจําปงบประมาณเกินกวาที่ไดรับ
การอนุมัติไวในวรรคแรก ใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําขอต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ทั้งน้ีตองไมเกินวงเงินสวนที่กันไวรอยละยี่สิบของงบประมาณการรายไดประจําปงบประมาณน้ัน” 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที ่๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักทวง 
 4.1 พิจารณาอนุมัติการขอปรบัปรงุแกไขหลักสตูรครศุาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

  สรุปเรื่อง 
  ดวย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเสนอปรับปรุงแกไข
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 3 ประการ ดังน้ี 

  1. เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูรและอาจารยประจําหลักสตูร 
     เน่ืองจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ไดขอลาออกจากราชการ
จํานวน 1 คน เพ่ือใหการปรับเปลี่ยนอาจารยที่มีคุณวุฒิเปนไปความตองการของสาขาวิชาและเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร ดังน้ี 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร 

 (เปลี่ยนใหม) 

หมายเหตุ 

1. ผศ.ผดุงเกียรติ มุงธัญญา 
2. ผศ.บงกช  น่ิมตระกูล 
3. อาจารยสามารถ  พยอมหอม 
4. อาจารยอภิรัฐ  ศิระวรกุล 
5. อาจารยวิจิตรา  โสเพ็ง 

1. ผศ.บงกช น่ิมตระกูล 
2. อาจารยสามารถ พยอมหอม 
3. อาจารยวิจิตรา  โสเพ็ง 
4. อาจารยอภิรัฐ  ศิระวรกุล 
5. อาจารยสุดาภรณ ภูแพร 

1. ลําดับที่ 1 – 2 เปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
2. ลําดับที่ 3 – 5 เปนอาจารย
ประจําหลักสูตร 
3. ลําดับที่ 1 ผศ.บงกช  
น่ิมตระกูล ลําดับที่ 2 อาจารย
สามารถ พยอมหอม ลําดับที ่3 
อาจารยวิจิตรา  โสเพ็ง 
ปรับแกไขลําดับที่  
4. ลําดับที่ 5 อาจารยสุดาภรณ 
ภูแพร เปลี่ยนใหม 

 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ หนาที่ 3 – 14 
 
 2. ปรบัแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบผลการเรียนรูสูหมวดหมวดวิชาเฉพาะ 
(Curriculum Mapping) 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไดใช
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาเปนเวลา 3 ป สาขาวิชาคณิตศาสตร ไดเห็นปญหาเก่ียวกับแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูหมวดหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะหลายวิชามี
มากเกินความจําเปน ทําใหเกิดปญหาในการวัดผลประเมินผลและการพัฒนานักศึกษาไมครบถวนตามที่ระบุไว             
จึงไดปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูหมวดหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 
ทั้งหมด 6 ดาน ไดแก 
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   1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 
   2) ดานความรู 
   3) ดานทักษะทางปญญา 
   4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   6) ดานทักษะการจัดการเรียนรู  
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ หนาที่ 15 – 20 

  3. ขอปรบัแกไขคําอธบิายรายวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) 
       จากการตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) พบวา คําอธิบายรายวิชาบางสวนมีความไม
ถูกตอง ไมทันสมัยและไมเหมาะสมกับบริบทตอการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาคณิตศาสตร 
       รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ หนาที่ 21 - 23 

  ทั้งน้ี ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่  7/2559 เมื่อวันที่  7 กันยายน 2559 และผานความเห็นชอบ               
จากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติการขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)            
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
และตองอนุมัติหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงแกไขหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 ประการ ดังน้ี 
   1) เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  
   2) ปรับแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูหมวดหมวดวิชาเฉพาะ 
(Curriculum Mapping) 
   3) ปรับแกไขคาํอธิบายรายวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) 
  ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที ่๕ เรื่องเพื่อทราบ 

 ๕.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕9 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559  
 

  สรุปเรือ่ง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป 
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน               
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ วา ควรตองมีการรายงาน         
ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย                  
เพ่ือทราบดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   
  ประเดน็เสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................  
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 ๕.2  รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนกันยายน 2559 ปงบประมาณ 2559 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไววาการรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาที่จัดทํารายงานเก่ียวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังไดจัดทํารายงานการรับจาย
งบประมาณเงินรายได ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําเดือนกันยายน 2559 ปงบประมาณ ๒๕๕9 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จายเงิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนกันยายน 2559 ปงบประมาณ ๒๕๕9 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่
ของผูใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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ระเบียบวาระที ่๖ เรือ่งศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

  - 
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ระเบียบวาระที ่๗ เรื่องอ่ืน ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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


