
การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ 

วันท่ี ๑๗ ตลุาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ  
     - 

ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต     
      ๓.๒  พิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดี 
     ๓.๓  พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action plan) และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     ๓.๔  พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และข้อเสนอแนะ 
     ๓.๕  พิจารณาการขอเปิดการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ต้ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
     ๓.๖  พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
   - 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๕.๑  สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๕๗   
      ๕.๒  รายงานการรับ – จา่ยงบประมาณเงินรายได้ 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 - 

ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗  
ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน  

๒๕๕๗ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน              
การประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 

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

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑติ และปริญญาบณัฑิต 

 สรุปเรื่อง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และมีนักศึกษาภาคปกติ และ         
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(หลักสูตรใหม่) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี           
พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)            
พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ              
การประชุม 

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

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

  ๓.  ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมนิผลการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔.  ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีว่าด้วยการประเมนิผลการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 
สรุปจํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

นักศึกษาภาคปกติ
รัฐประศาสนศาสตร์ ๒
นักศึกษาภาคพิเศษ  
การบริหารการศึกษา ๒๐
การสอนภาษาอังกฤษ ๑
หลักสูตรและการสอน ๒
รัฐประศาสนศาสตร์ ๒๗
การจัดการ ๕
การจัดการทั่วไป ๕

รวมทั้งสิ้น ๖๒
 

 ระดับปริญญาบัณฑิต 
สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาภาคปกติ  
ครุศาสตรบัณฑิต ๑
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๔
เทคโนโลยีบัณฑิต ๑
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๒
บัญชีบัณฑิต ๑

รวม ๙
นักศึกษาภาคพิเศษ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๑
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๑
เทคโนโลยีบัณฑิต ๑
นิติศาสตรบัณฑิต ๔
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๒
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๑๕
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๑

รวม ๒๕
รวมทั้งสิ้น ๓๔

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๒  พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  สมร่าง ดํารง
ตําแหน่งรองอธิการบดี น้ัน เน่ืองด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  สมร่าง รองอธิการบดี ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง 
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินไปด้วย    
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอแต่งต้ัง อาจารย์อรุณี  เจริญทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
รายละเอียดคุณสมบัติ ในเอกสารประกอบการประชุม 

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘(๙) แต่งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการ

สํานัก และผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ” 

    “มาตรา ๓๒ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผู้ที่มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๙” 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 

  ๑.  แต่งต้ังรองอธิการบดี 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

  
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๓  พิจารณาอนุมัติแผนปฏบิัติการ (Action plan) และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 
  สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการผ่านกลไกการบริหารจัดการจากส่วนราชการ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ              
บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพ่ือให้การจัดทําแผนปฏิบั ติการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นไปตาม
กลไกของสภามหาวิทยาลัย จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
   
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 

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

 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑.  อนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action plan) และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๔  พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และข้อเสนอแนะ 
  

  สรุปเรื่อง 
  เน่ืองด้วยปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และประธานคณะกรรมการได้ยืนยันผลการประเมินผ่าน
ระบบ CHE QA Online ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ดังน้ี 
  ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  ธนวิบูลย์ชัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  วัฒนากมลชัย กรรมการ 
  ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญไท  เจริญผล  กรรมการ 
  ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร  เงินงอก  กรรมการเลขานุการ 
  ๕.  อาจารย์ ดร.ทรงศรี  ตุ่นทอง   กรรมการเลขานุการ 
  ๖.  อาจารย์ ดร.มยุรี  ทรัพย์เที่ยง   กรรมการเลขานุการ 
  ซึ่งผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอยู่ในระดับดี คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี
ของทุกองค์ประกอบ ๔.๓๕ โดยจําแนกตามองค์ประกอบ ดังน้ี 
   

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนินการ 

๔.๐๐ การดําเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต ๔.๒๑ การดําเนินงานระดับดี
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๕.๐๐ การดําเนินงานระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย ๓.๔๖ การดําเนินงานระดับพอใช้
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม ๔.๗๕ การดําเนินงานระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๖๗ การดําเนินงานระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ๔.๗๐ การดําเนินงานระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ๕.๐๐ การดําเนินงานระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๕.๐๐ การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ ๔.๓๕ การดําเนินงานระดับดี
 
  ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยฯ ได้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  จึงขอเสนอ       
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 
 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
“มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ 

มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

    ๓.๕  พิจารณาการขอเปิดการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชา         
การจัดการ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หน่วยจัดการศึกษา
นอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วย หน่วยจัดการศึกษานอกที่ ต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช             
จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์เปิดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชา              
การจัดการ ณ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยขอเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี จํานวน ๓๐ คน และระบบเทียบโอน จํานวน ๓๐ คน 
ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปิดการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ ณ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา  การประกันคณุภาพการศึกษา  การเปิดสอนของ

มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย”  
   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาอนุมัติ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

๓.๖  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งต้ัง นายสุเมธ  แย้มนุ่น ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ น้ัน เน่ืองด้วย นายสุเมธ แย้มนุ่น  
ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง เน่ืองจากติดภารกิจหลายประการ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  

“ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้ดําเนินการ
สรรหาและแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งประธาน หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วแต่กรณีแทน โดยนําความในข้อ ๗ ข้อ ๘ 
และข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่วาระของประธาน หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่พ้นจากตําแหน่งน้ันจะ
เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังตามวรรคหน่ึงอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งที่ตนแทน”   

  ดังน้ัน เพ่ือให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครบตามจํานวน 
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยดําเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหา ตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งประกอบด้วย  

(๑)กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิคนหน่ึง  เป็นประธาน 
(๒)อธิการบดี       เป็นกรรมการ 
(๓)ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ     เป็นกรรมการ 
(๔)กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  

ซึ่งคัดเลอืกกันเอง  จํานวนสองคน    เป็นกรรมการ 
(๕)กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจํา   
ซึ่งคัดเลอืกกันเอง  จํานวนสองคน    เป็นกรรมการ 
(๖)กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ     
ซึ่งคัดเลอืกกันเอง  จํานวนสามคน    เป็นกรรมการ  
ให้รองอธิการบดี ซึ่งไม่ใช่กรรมการตาม (๓)เป็นเลขานุการ 

เพ่ือดําเนินการสรรหาผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่ขอลาออกจาก
ตําแหน่งดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 
  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
      “มาตรา ๒๘ (๑๔) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
  ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ 

  ประเด็นพิจารณา 
  ๑. พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประกาศใด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

กรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ - สกุล 
ตําแหน่งใน

คณะกรรมการส่งเสริมฯ
ตําแหน่ง 

ตาม
ข้อบังคบัฯ

๑  ประธาน กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อ ๗ (๑)

๒ รศ.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์ กรรมการ อธิการบดี ข้อ ๗ (๒)

๓ ผศ.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ ์ กรรมการ ประธานสภาคณาจารย์ฯ ข้อ ๗ (๓)

๔  กรรมการ กรรมการสภาฯ  
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

ข้อ ๗ (๔)

๕  กรรมการ 

๖  กรรมการ กรรมการสภาฯ  
จากคณาจารย์ประจํา 

ข้อ ๗ (๕)

๗  กรรมการ 

๘  กรรมการ 

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อ ๗ (๖)

๙  กรรมการ 

๑๐  กรรมการ 

๑๑  เลขานุการ รองอธิการบดี 
ข้อ ๗ 
วรรคสอง 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ 

 ๕.๑   สรปุการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ 
เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗  
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะคร่ึงปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน               
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย  ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงาน         
ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดน้ี  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย         
เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๕.๒   รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้ 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํารายงานเก่ียวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จ่ายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังได้จัดทํารายงานการรับจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินค่าบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตศึกษาสะสม ประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

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

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

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

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

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

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

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

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


