
การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๙๐ ป ี

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

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ  

ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
      ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
      ๓.๒  พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จากข้าราชการหรือพนักงานสายผู้สอน 
       ๓.๓  พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ 
(การประชุมลับ) 
          ๓.๔  พิจารณาขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการจ้างที่ปรึกษา 
(ค่าบริการวิชาชีพ) ในการจัดทําแผนแม่บท ผังแม่บทและออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้าง 
       ๓.๕  พิจารณาแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
      ๓.๖  พิจารณาแนวทางการจัดทํางบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
       
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
   ๔.๑  พิจารณาเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
  ๔.๒  พิจารณาการแก้ไขเอกสารหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร           
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           
ตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
       ๕.๑  สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
     ๕.๒  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้  



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 
   
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

 - 

ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖  
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม

๒๕๕๖ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน             
การประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑติ  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  และปริญญาบัณฑติ    

 สรุปเรื่อง 
ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จ
การศึกษา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 

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

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับอนุปริญญา และ 

ปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

 ๓.๒  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จากข้าราชการหรือพนักงานสายผู้สอน 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้มีคําสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ แต่งต้ัง
อาจารย์ชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง เป็น กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในมหาวิทยาลัย จากข้าราชการหรือพนักงานสายผู้สอน น้ัน อาจารย์ชัยพัฒน์  ทรัพย์เที่ยง ได้ขอลาออกจากการ
เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เน่ืองจากได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖  
  มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการตามข้อ ๕ (๗) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร          
งานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ             
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ เป็นกรรมการบริหาร         
งานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จากข้าราชการหรือพนักงาน          
สายผู้สอน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
             ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   “ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย...” 
      
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  พิจารณาแต่งต้ัง 

    ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

 ๓.๓  พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งและแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
ระดับรองศาสตราจารย์ (การประชุมลบั) 
   
  สรุปเรื่อง 
  ด้วย คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม      
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทําหน้าที่ประเมิน  
ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ  
  ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ ดังรายละเอียดในเอกสาร
การประชุมลับ (เอกสารแยกเล่ม) 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

      “มาตรา ๑๘ (๙) แต่งต้ังและถอดถอน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก 
และผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ” 
  ๒.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
  “ข้อ ๖.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๖.๑.๓ แล้ว ให้นําเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกคําสั่งแต่งต้ัง และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกคําสั่งแต่งต้ังพร้อมกับสําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ...” 
   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

    ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

 ๓.๔  พิจารณาขออนุมัตงิบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการจ้างท่ีปรึกษา 
(ค่าบริการวชิาชพี) ในการจัดทําแผนแม่บท ผังแม่บทและออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง 
  

  สรุปเรื่อง 
  สืบเน่ือง จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอของบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างสถาปนิกในการดําเนินการจัดทํา             
แผนแม่บท ผังแม่บทและออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้าง ซึ่งสภามหาวิทยาลัย มีมติดังน้ี 
  ๑)  รับทราบ การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในเบ้ืองต้นสําหรับการจัดทําแผนแม่บทมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตามท่ีบริษัทดําเนินการศึกษา 
สํารวจเบ้ืองต้น และประมาณราคาค่าก่อสร้าง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
  ๒)  มหาวิทยาลัยควรดําเนินการจัดทํารายละเอียดและกรอบวงเงินงบประมาณภาพรวมที่ชัดเจน       
เพ่ือนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของการจัดทําแผนแม่บท  
  ๓)  ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา           
ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้สําหรับดําเนินการจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ต่อไป 
  มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลในวงเงิน ๓,๔๕๐ ล้านบาท  
ผ่านจังหวัดลพบุรี เพ่ือส่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เพ่ือนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม –         
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของกรอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ที่จังหวัด
ลพบุรีเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสม และจัดทํารายละเอียด
แผนงาน/โครงการ รวมท้ังดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี เพ่ือให้สํานัก
งบประมาณ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีตามลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ 
ตามข้ันตอน จึงขอเสนอรายงานผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  อน่ึง เพ่ือให้การดําเนินการจัดทําแผนแม่บท ผังแม่บท และออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้าง
เป็นไปตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมาย มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ             
เงินงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จํานวน ๑๘,๙๘๓,๘๗๕ บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อย
เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เพ่ือใช้สําหรับการจ้างที่ปรึกษาในการจัดทําแผนแม่บท ผังแม่บทและออกแบบรายละเอียด             
เพ่ือการก่อสร้าง ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา     
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 “มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

รายละเอียดงบประมาณสําหรับดาํเนินการจ้างท่ีปรึกษา (ค่าบริการวชิาชพี)  
ในการจัดทําแผนแม่บท ผังแม่บทและออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง 

------------------------------------------- 
 

ค่าบริการวิชาชีพออกแบบในระยะท่ี  1   ดังน้ี 

- ส่วนที ่1 การจัดทําแผนแม่บทในภาพรวม  เป็นเงิน 945,000.00 บาท 

- ส่วนที ่2 การจัดทําผังแม่บทของมหาวิทยาลัยฯ พ้ืนที ่ทั้ง 3 พ้ืนที ่   
 พ้ืนที่ที ่1 พร้อมกับงานออกแบบอาคาร ปรับลดค่าใช้จ่ายแล้ว 2,208,000.00 บาท 
 พ้ืนที่ที ่2 จัดทาํเฉพาะผังแม่บท (ยังไม่มีการออกแบบอาคาร) 3,509,000.00 บาท 
 พ้ืนที่ที ่3 จัดทําผังแม่บท พรอ้มกับงานออกแบบอาคาร 1,850,000.00 บาท 

- ส่วนที่ 3 การออกแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้างใน 2 พ้ืนที ่   
 พ้ืนที่ที ่1 อาคารบรรยายรวมและหอประชุมพร้อมที่จอดรถ 7,637,500.00 บาท 
 พ้ืนที่ที ่3 อาคารท่ีพักอาจารย์และอาคารหอพัก 2,834,375.00 บาท 

 รวมค่าบริการวิชาชีพออกแบบในระยะที่ 1 18,983,875.00 บาท 
 (สิบแปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

 (ตามเอกสารตารางที่ 1 ของแต่ละพ้ืนที่ที่แนบ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

 ๓.๕  พิจารณาแนวทางในการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
   
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินงานตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม น้ัน ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการติดตามฯ จึงขอ
เสนอแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จากสภา
มหาวิทยาลัยก่อนที่จะดําเนินการในขั้นตอนต่อๆ ไป   
             คณะกรรมการติดตามฯ ได้จัดประชุมเพ่ือเตรียมดําเนินการดังกล่าว  เมื่อวันที่ ๑๓  พฤศจิกายน              
๒๕๕๖ แล้ว จึงขอเสนอแนวทางในการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
 
           กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

       ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
                     “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
                       ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘   
           
   ประเด็นเสนอพจิารณา 
                 ๑.  พิจารณาเห็นชอบ และให้ข้อคิดเห็นในการดําเนินการ 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
                      
   มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….…………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

 ๓.๖  พิจารณาแนวทางการจัดทํางบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

  สรุปเรื่อง 
  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณ และบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ สอดคล้องและแสดงถึงจุดเน้นในการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม             
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดทํางบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ 
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 
  กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา     
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
 
   ประเด็นเสนอพิจารณา 
   ๑.  พิจารณาเห็นชอบ และให้ข้อคิดเห็นในการดําเนินการ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
             
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 

  ๔.๑  พิจารณาเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
   

  สรุปเรื่อง 
  เน่ืองด้วย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์             
ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๒ คน ได้แก่ 
  ๑. เดิม    ดร.เพชรา  พิพัฒน์สันติกุล 
     เปลี่ยนเป็น  นายอภิสรรค์  ภาชนะวรรณ 
  ๒. เดิม  นางสาวพรทิพย์  สุพรรณกุล 
      เปลี่ยนเป็น ดร.ภูวดล  จุลสุคนธ์   
  ทั้งน้ี ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ และผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

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

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    “ข้อ ๔ ใหส้ภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

 ๔.๒  พิจารณาการแก้ไขเอกสารหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร           
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เสนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ รายละเอียด
ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๔๙/๑๕๑ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ น้ัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณา
หลักสูตรดังกล่าว มีข้อสังเกตดังน้ี 
  ๑.  ไม่ปรากฏตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงในเอกสารหลักสูตร 
  ๒.  ควรแสดงตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ข้อ ๗ (เอกสารหลักสูตร หน้าที่ ๔๕) ต้ังแต่ปีที่ ๒ เป็นต้นไป 
  ๓.  แบบรายงานข้อมูลฯ (แบบ มคอ. ๐๒) หมวดที่ ๑ ข้อ ๒ ช่ือปริญญา-อักษรย่อปริญญาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ หมวดที่ ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา และหมวดที่ ๕ ข้อ ๑ เกณฑ์การให้ระดับ
คะแนน เกณฑ์การวัดผลไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักสูตร 
  บัดน้ี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเอกสารหลักสูตร
ตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับอาจารย์ราณี ถนอมปัญญารักษ์ 
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ลาออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงดําเนินการแก้ไขศักยภาพอาจารย์ประจํา
หลักสูตรจากอาจารย์ราณี  ถนอมปัญญารักษ์ เป็นอาจารย์อรวรรณ  ด่านวราวิจิตร ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณา
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ และผ่านความเห็นชอบของ 
สภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖  
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

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

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    “ข้อ ๔ ใหส้ภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ เห็นชอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

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

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๕.๑   สรปุการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 
เม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน  ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัย  ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงาน ผลการ
ดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดน้ี  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย            
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

 ๕.๒   รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้ 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํารายงานเก่ียวกับ            
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน 
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งงานคลังได้จัดทํารายงานการรับจ่ายเงิน             
นอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ เงินโครงการจัดการศึกษา
สําหรับนักบริหาร (วศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตร-
ดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖  
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจําเดือน 
ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
   
   



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

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

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

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