
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/๒๕๕8 
วันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 12/๒๕๕8 

วันศุกร์ที่  18  ธันวาคม  ๒๕๕8  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ  
     - 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/๒๕๕8 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   
     3.2  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
     3.3  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
     3.4  พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     3.5 พิจารณาแผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2563 
     3.6  พิจารณาแผนความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2559 
     ๓.๗  พิจารณาโครงการจัดซื้อท่ีดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
     ๓.๘  พิจารณากรอบค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
     3.๙  พิจารณาอนุมัติการขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2554) ณ หน่วยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี      
     3.๑๐  พิจารณาอนุมัติการขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555) ณ หน่วยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
         4.๑ พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     4.2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      4.3 พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขแผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ               
และภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     4.4 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/๒๕๕8 
วันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๕8 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ  
       ๕.1 สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕8 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๕8   
  5.2 รายงานการรับ – จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
  5.3 รายงานการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
 
 ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

      - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 
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วันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/๒๕๕8 
วันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕8  
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่  11/๒๕๕8 เมื่อวันที่  19 

พฤศจิกายน ๒๕๕8 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบ
รายงานการประชุม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๕8 ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/๒๕๕8 
วันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา  
 ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   

 สรุปเรื่อง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 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 2 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยฯ            
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต               
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/๒๕๕8 
วันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๕8 

 

สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา (คน) รวมทั้งสิ้น 

(คน) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 122 - 122 
   การบริหารการศึกษา - 21 21 
   หลักสูตรและการสอน - 12 12 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ - 2 2 
   รัฐประศาสนศาสตร์ - 26 26 
   การจัดการ - 4 4 

รวมทั้งสิ้น 122 65 187 
 
 
 ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกต ิ  
ครุศาสตรบัณฑิต 2 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 
เทคโนโลยีบัณฑิต 6 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 7 
บัญชีบัณฑิต 5 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 5 

รวม 26 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
ครุศาสตรบัณฑิต 2 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 
เทคโนโลยีบัณฑิต 9 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 45 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 9 

รวม 67 
รวมทั้งสิ้น 93 
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 3.2  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 16 
ตุลาคม 2558 เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เทพสตรี ด าเนินการปรับแก้ไขข้อความ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ประชุมพิจารณา             
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 มีมติ เห็นชอบให้มีการปรับปรุง แก้ไข ร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. .... ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่
เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/๒๕๕8 
วันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๕8 

 

 3.3  พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
 
  สรุปเรื่อง 
  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 
  คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ประชุมพิจารณา            
ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุง แก้ไข ร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
และมอบเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ประจ าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ .ศ. .... 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

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

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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    3.4 พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ด้วย ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ก าหนดให้
หลักสูตร คณะ และสถาบัน รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยคณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ในการนี้ ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าคะแนน            
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
คณะ / หลักสูตร คะแนนเฉลี่ยรวม 

1.  คณะครุศาสตร์ (จ านวน 4 หลักสูตร)  
     1.1  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2.60 
     1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 2.39 
     1.3  หลักสูตรพลศึกษา 2.14 
     1.4  หลักสูตรจิตวิทยาและพลศึกษา  2.60 
2.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  (จ านวน 4 หลักสูตร)  
     2.1  หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2.79 
     2.2  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา 3.17 
     2.3  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.14 
     2.4  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.96 
3.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (จ านวน 4 หลักสูตร)  
     3.1  หลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา (ค.บ.) 0 
     3.2  หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 ปี)  0 
     3.3  หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 0 
     3.4  หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 3.33 
4.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จ านวน 12 หลักสูตร)  
     4.1  หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น 2.84 
     4.2  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 2.76 
     4.3  หลักสูตรนิติศาสตร์ 2.72 
     4.4  หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศบ.) 2.29 
     4.5  หลักสูตรศิลปะกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 2.51 
     4.6  หลักสูตรภาษาจีน 2.79 
     4.7  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 2.84 
     4.8  หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ) 2.76 
     4.9  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  (ค.บ.) 2.46 
     4.10 หลักสูตรภาษาไทย 2.45 
     4.11 หลักสูตรสังคมศึกษา 2.74 
     4.12 หลักสูตรดนตรีศึกษา 2.21 
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1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ต่อ) 
 

คณะ / หลักสูตร  คะแนนเฉลี่ยรวม 
5.  คณะวิทยาการจัดการ (จ านวน 9 หลักสูตร)  
     5.1  หลักสูตรการบัญชี 2.68 
     5.2  หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ 2.95 
     5.3  หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2.88 
     5.4  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.82 
     5.5  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 2.65 
     5.6  หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.53 
     5.7  หลักสูตรการตลาด 2.87 
     5.8  หลักสูตรการจัดการ 2.87 
     5.9  หลักสูตรการเงินและการธนาคาร 2.94 
6.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จ านวน 10 หลักสูตร)  
     6.1  หลักสูตรเคมี 3.05 
     6.2  หลักสูตรชวีวิทยา 3.11 
     6.3  หลักสูตรฟิสิกส์ 2.87 
     6.4  หลักสูตรคณิตศาสตร์ 2.96 
     6.5  หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2.97 
     6.6  หลักสูตรเคมี (ค.บ.) 2.94 
     6.7  หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) 2.94 
     6.8  หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 3.12 
     6.9  หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.99 
     6.10  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.83 

 
2.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
คณะ 

คณะ คะแนน
เฉลี่ยรวม 

ระดับคุณภาพ 

1.  การผลิตบัณฑิต 
2.  การวิจัย 
3.  การบริการวิชาการ 
4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.  การบริหารจัดการ 
 

ครุศาสตร์ 3.05 ระดับพอใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.55 ระดับพอใช้ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2.72 ระดับพอใช้ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.72 ระดับพอใช้ 
วิทยาการจัดการ 4.23 ระดับดี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.70   ระดับดี 
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3.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
องค์ประกอบในการ

ประกันคุณภาพสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย

องค์ประกอบ 
ระดับคุณภาพ 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

3.63 ระดับดี 

1.2  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.  การวิจัย 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

3.85 ระดับดี 
2.2   เ งิ นสนับสนุนงานวิ จั ยและผลงาน
สร้างสรรค์ 
2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

3.  การบริการวิชาการ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 4 ระดับดี 
4.  การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ระดับดีมาก 

5.  การบริหารจัดการ 5.1  การบริหารของสถาบัน เพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

3.72 ระดับดี 
5.2  ผลการบริหารงานของคณะ 
5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

รวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.83 ระดับดี 
 
ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 

10/2558 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558  และครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยฯ จึงขอ
เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ           
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
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  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ......................................................      
............................................................................................................................. ......................................................  
................................................................................................................................................... ................................      
............................................................................................. ...................................................................................... 
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 3.5  พิจารณาแผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2563 
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะด าเนินการเตรียมการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี              
ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2563 เพ่ือให้การเตรียมการเป็นไปด้วย                
ความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอเสนอแผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ            
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2563 ซึ่งแผนการรับเข้าศึกษาดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา           
ให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว           
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา  
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
  “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
            
  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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 3.6  พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2559 
 

สรุปเร่ือง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้ความส าคัญกับการน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาเป็น
ส่วนหนึ่งในการด าเนินงานตามพันธกิจและเชื่อมโยงกับงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้
ความหมายของความเสี่ยงว่า เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและเกิดผลกระทบกับองค์กร ส าหรับปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินการด าเนินงานความเสี่ยง ปี 2558 ในส่วนที่อยู่ระหว่างด าเนินการมาเป็น             
ความเสี่ยงที่จะต้องด าเนินการต่อไปในปี 2559 ร่วมกับความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ                 
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติให้เป็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและใช้เกณฑ์คะแนน              
ผลคูณของโอกาสและผลกระทบ 16 – 25 คะแนน หมายถึง ความเสี่ยงสูงมาก, 10 – 15 คะแนน หมายถึง               
ความเสี่ยงสูง, 4 – 9 คะแนน หมายถึง ความเสี่ยงปานกลาง และ 1 – 3 คะแนน หมายถึง ความเสี่ยงต่ า 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์  ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านอ่ืนๆ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558   
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2559              
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
             พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
  “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา  
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ” 
    

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
         มติสภามหาวิทยาลัย………………………………………..…………………………….………………………….………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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    ๓.๗  พิจารณาโครงการจัดซื้อที่ดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่  11/2558 เมื่อวันที่  19 
พฤศจิกายน 2558 มีมติ รับหลักการ ในการเสนอขอจัดซื้อที่ดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
เพ่ิมเติม และให้มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดท ารายละเอียดโครงการจัดซื้อที่ดิน  ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ดังนี้ 
   ๑. มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อที่ดิน โดยวิธีพิเศษ ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5996/2558  ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ประกอบด้วย คณะกรรมการ
จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
   ๒. ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 57 (๗) ก าหนดว่า “ในกรณีพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง ให้เชิญเจ้าของที่ดิน
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้” 
   ๓. คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 
5996/2558  ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ด าเนินการประชุมเกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อที่ดิน และมีมติ
ดังนี้ 
 ๓.๑  การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติ 
ให้มอบหมายให้งานพัสดุ ประสานงานกับส านักงานที่ดินเพ่ือเชิญเจ้าของที่ดินมาเสนอราคาขายที่ดิน จ านวน ๒๑ ไร่ 
๒ งาน ๗๐ ตารางวา วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
พร้อมน าส าเนาโฉนดที่ดิน บัตรประชาชน และหลักฐานอ่ืนๆ มาด้วย และก าหนดให้มีการต่อรองราคาในวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
 ๓.๒  การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติ    
คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการต่อรองราคาขายที่ดินแล้ว โดย พันต ารวจเอกพิชญ์ สารคุณ ยินดีลดราคาขาย          
ที่ดิน จ านวน ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา จากตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท เหลือตารางวาละ ๕,๗๐๐ บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๔๙,๔๑๙,๐๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และค่าโอนพร้อมค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
ให้จ่ายคนละครึ่ง โดยให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ในวันที่       
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โครงการจัดซื้อที่ดิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอัน
อยู่ในอ านาจ และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้” 
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                   2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2548 
 “ข้อ 6 กองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน นอกเหนือไปจากแผนงานปกติที่ได้รับอนุมัติจาก              
สภามหาวิทยาลัย”  

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาอนุมัติ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ๓.๘  พิจารณากรอบค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแนวทางการจัดท าค าของบประมาณประจ าปีของส านักงานงบประมาณ 
สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ และแผนที่ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๐  โดยเรื่อง
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ                  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา     
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
     
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

            มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.๙ พิจารณาอนุมัติการขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา    
การจัดการ (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2554) ณ หน่วยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
เทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบุรี   
   

  สรุปเรื่อง 
  เนื่องด้วย หน่วยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่               
พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และสาขาวิชาการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน) ภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ  ในคราวประชุมครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 และผ่านสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 
12/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558  
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปิดการเรียนสอน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) ณ หน่วยจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ                
การประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 
    “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติการขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) ณ หน่วยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบาง   
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………..……………………….…………….……..………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.๑๐ พิจารณาอนุมัติการขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ณ หน่วยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
 

  สรุปเรื่อง 
  เนื่องด้วย หน่วยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี ขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ  ในคราวประชุมครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 และผ่านสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 
12/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558  
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปิดการเรียนสอน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ณ หน่วยจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 
    “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติการขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ณ หน่วยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………..……………………….…………….……..………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
 4.๑ พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) และได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2557 และปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 
2557 พบว่า หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่   
พ.ศ. 2557) อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด  
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) โดยมีจ านวนนักศึกษาอยู่ในหลักสูตร ดังนี้ 
   1)  แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  จ านวน 73 คน 
   2)  แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล   จ านวน 93 คน 
   3)  แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  จ านวน 43 คน 
   4)  แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จ านวน  9   คน 
   ๕)  แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง   จ านวน  45 คน 
  ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยังคงเปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จนกระทั่งนักศึกษา
คนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา แต่จะไม่รับนักศึกษาเพ่ิมเติมอีกตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในคราวประชุม          
ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุม        
ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 
  จึ งเสนอสภามหาวิทยาลั ยเ พ่ือพิจารณาอนุมัติปิ ดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต                     
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังรายละเอียด                    
ในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 
    “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด” 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

    ๑. พิจารณาอนุมัติ ปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………..……………………….…………….…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.2  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)            
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
พบว่า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) อาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ดังนี้  
   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (เปลี่ยนใหม่) 

หมายเหตุ 

1.  นางสาวณมน  วรธนานุวงศ์ 
2.  นายเอกรินทร์  บุญวัฒน์ 
3.  นายณัฐพล  อึ่งน้อย 
4.  นายโชติวุฒิ  ประสพสุข 
5.  นายกฤษณะพงศ์  แสงแก้ว 
6.  นายวิจิตกร  ค ารัตน์ 
7.  นายธาดา  ค าแดง 
8.  นายกรุงไกร  ปิงยศ 
9.  นายรุ่งชัย  แก่นสากล 
10.  นายยุทธนา  พงศ์พฤกษชาติ 
11.  นายสรศักดิ์  คุณเจตน์ 
12.  นายพหล  อุดรสถิต 
13.  นางนิสากรณ์  สิมมา 

1.  นางสาวณมน  วรธนานุวงศ์ 
2.  นายสุชาติ  พันธ์พรหม 
3.  นายสมมาตร  สุบรรณพงษ์ 
4.  นายสกล  นันทศรีวิวัฒน์ 
5.  นายไชยวัฒน์  ทองช้อย 
6.  นายธาดา  ค าแดง 
7.  นายพิชิต  อ้วนไตร 
8.  นางนิสากรณ์  สิมมา 
 

ล าดับที่ 1 – 4 ประจ าแขนงวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ล าดับที่ 5 – 8 ประจ าแขนงวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า  
 

 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และผ่านความเห็นชอบ               
จากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย            
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
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         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
        ๑. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  4.3  พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขแผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
และภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร            
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่               
พ.ศ. 2557) และขออนุมัติปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ดังนั้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอปรับปรุงแก้ไขแผนการรับนักศึกษาใหม่           
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในปัจจุบัน           
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และผ่านความเห็นชอบจาก           
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขแผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 
2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 
    “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

    ๑. พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขแผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
และภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย ………………………..……………………….…………….…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.4 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้อนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 นั้น เนื่องจากอาจารย์    
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สิ้นสุดสัญญาจ้าง จ านวน 2 คน คือ ศาสตราจารย์ชัยอนันต์   
สมุทวณิช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา อนันตธนาชัย และลาออก จ านวน 1 คน คือ ศาสตราจารย์สมบูรณ์     
สุขส าราญ ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยฯ ก าลังด าเนินการจัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร         
ให้มีจ านวนและคุณสมบัติสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร                  
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๕8 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (เปลี่ยนใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ศาสตราจารย์สมบูรณ์  สุขส าราญ 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมชัย เลิศอมรรัฐ 1. ล าดับที่ 1 – 3 เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ล าดับที่ 4 – 5 เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
3. ล าดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จอมชัย เลิศอมรรัฐ และล าดับที่ 2 
อาจารย์วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง 
ปรับแก้ไขล าดับที่  
4. ล าดับที่ 3 อาจารย์มยุรี ทรัพย์เที่ยง 
ล าดับที่ 4 อาจารย์ศิริชัย เพชรรักษ์ 
และล าดับที่ 5 อาจารย์อริษา  
ลิ้มกิติศุภสิน เปลี่ยนใหม่ 
 

2. ศาสตราจารย์ชัยอนันต์  สมุทวณิช 2.  อาจารย์วราภรณ์  ทรัพย์รวงทอง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา  อนันตธนาชัย 3.  อาจารย์มยุรี  ทรัพย์เที่ยง 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมชัย เลิศอมรรัฐ 4.  อาจารย์ศิริชัย  เพชรรักษ์ 
5. อาจารย์วราภรณ์  ทรัพย์รวงทอง 5.  อาจารย์อริษา  ลิ้มกิติศุภสิน 

 

   อย่างไรก็ตามอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ชัยอนันต์  สมุทวณิช ศาสตราจารย์สมบูรณ์  สุขส าราญ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา อนันตธนาชัย จะไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ยังคงให้ความอนุเคราะห์            
ในการให้ค าปรึกษาและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้กับนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต                   
ขณะนี้มีนักศึกษาทั้ง 21 คน ได้สอบผ่านเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และวิชาภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต                       
ทางรัฐประศาสนศาสตร์แล้วทุกคน และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2558 เป็นต้นไป 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรใหม่              
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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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. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 ๕.1  สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕8 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558  
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น               
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงาน         
ผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตามการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๕8 เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย               
เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

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

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

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

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

...................................................................... .................................................................................................................  
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 ๕.2  รายงานการรับ - จ่ายงบประมาณเงินรายได้  
 
  สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ ก าหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จ่ายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังได้จัดท ารายงานการรับจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินค่าบ ารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาส าหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕8 ปีงบประมาณ ๒๕๕9 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 ปีงบประมาณ ๒๕๕9 ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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 5.3 รายงานการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
 
  สรุปเร่ือง 
  เนื่องด้วย ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2548 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ .ศ. 2548 
และ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2548 
ข้อ ๑๑ (๔) ก าหนดว่า “จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงิน และผลการด าเนินการของกองทุนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี”  
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงน าเสนอรายงานการใช้จ่ายเงิน และผลการด าเนินงานของกองทุน
ประจ าปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ประกอบด้วย 
  1.  กองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  2.  กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  3.  กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. 2548 ข้อ 11 (๔) 
  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. 2548 ข้อ ๑๑ (๔) 
  3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
พ.ศ. 2548 ข้อ ๑๑ (๔)  
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑. เพ่ือทราบ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - 
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ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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


