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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คร้ังที่ 12/๒๕๕9 
วันศุกรที่ 23 ธันวาคม ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ  
 1.1  การขอพนจากการปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 1.2  คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา หรือ
หลักสูตรท่ีมีนักศึกษาตางชาติเขาศึกษา 
 1.3  แจงสรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษากลุมใหมภายใต
รัฐธรรมนูญ” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/๒๕๕9 วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     3.1  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   
     3.2  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได จากการเปดรับนักศึกษา 
ภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2559 
     3.3  พิจารณาแจงผลการสํารวจการจัดทําราง พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาอักษรยอ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี ...)  
พ.ศ. .... 
     3.๔ พิจารณาการลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     3.5 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี และแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ
สถาบัน และผูอํานวยการสํานัก 
     3.6 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
      

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 
        4.1 พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ 
การธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 
     4.2  พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
       ๕.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/๒๕๕9 
เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559   
           5.2  รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนพฤศจกิายน 2559 ปงบประมาณ 2560 
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ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
     - 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
     - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 12/๒๕๕9 
วันศุกรท่ี 23 ธันวาคม ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 
1.1 การขอพนจากการปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 
 
 

-ประธานเปนผูแจงตอท่ีประชุม /ไมแจกเอกสาร- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 12/๒๕๕9 
วันศุกรท่ี 23 ธันวาคม ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

 1.2  คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา 
หรือหลักสูตรที่มีนกัศกึษาตางชาติเขาศึกษา 

 สรุปเรื่อง  
 ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสงหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ท่ี ศธ 0506/ว 1522 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ หลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาตางชาติเขาศึกษา แจงวา คณะกรรมการการอุดมศึกษา    
ในการประชุมครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 ขอใหสภาสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาตางชาติเขาศึกษา ตระหนักและให
ความสําคัญการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ใหเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
รวมท้ังการบริหารจัดการในหลักสูตรตางๆ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับผูใชบัณฑิตและสาธารณชนท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ตอการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดย 
 ๑. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 255๘ และ         
แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 2. ในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ตองมีการประกันคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง 
เพ่ือใหเปนหลักประกันของคุณภาพบัณฑิตทุกระดับและทุกสาขาวิชา 
 3. จัดระบบบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใสและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเทาเทียมกับ
นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนๆ อาทิ การชําระคาลงทะเบียนซ่ึงอาจชําระเปนรายภาคการศึกษา หรือรายป มิใชการชําระ
ครั้งเดียวตอรายหลักสูตร โดยรับชําระคาลงทะเบียนจากนักศึกษาโดยตรง การกําหนดคืนเงินคาลงทะเบียนในกรณี
ตางๆ 
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  จึงแจงสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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 1.3  แจงสรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การปฏิรูปอุดมศึกษากลุมใหมภายใต
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559” 
 สรุปเรื่อง  

ดวย ท่ีประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย (ทปสท.) ไดสงหนังสือ      
ท่ี ทปสท. 050/2559 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แจงสรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูป
อุดมศึกษากลุมใหมภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559” เพ่ือใหนําขอมูลไปใชประโยชนตอการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตอไป  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รวมกับฝายบริหารมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการวิเคราะหประเด็น
สําคัญและผลกระทบจากการประชุมสัมมนา เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษากลุมใหมภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559”
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

จึงแจงสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีเพ่ือทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 11/๒๕๕9  
ตามท่ี ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 18 

พฤศจกิายน 2559 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบ
รายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 และกําหนดใหกรรมการ แจงผลการตรวจสอบ ภายในวันท่ี 20 
ธันวาคม 2559  

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา  
 ๓.๑ พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต   
 

  สรุปเร่ือง 
 ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 13 คน และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 5 คน ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เม่ือวันท่ี 2 
ธันวาคม 2559 รายละเอียดผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 

สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา (คน) รวมท้ังสิ้น 

(คน) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ู 5 - 5 
   การบรหิารการศึกษา - 9 9 
   รัฐประศาสนศาสตร - 1 1 
   การจัดการ - 3 3 

รวมท้ังส้ิน 5 13 18 
 
 ประกอบกับ มีนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 113 คน และภาคพิเศษ (กศ.บป.) จํานวน 61 คน สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) หลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรใหม                    
พ.ศ. ๒๕๕5) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕5) และหลักสูตรมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏเทพสตรี (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕7) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผล
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษา         
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษา ระดับ            
ปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ผานสภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 
2559 รายละเอียดผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกต ิ  
ครุศาสตรบัณฑิต 81 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 5 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 2 
นิติศาสตรบัณฑิต 1 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 1 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 21 

รวม 113 
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 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 13 คน 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 5 คน และปริญญาบัณฑิต จํานวน 147 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม 

  
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

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

  ๓.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ีวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตร ี(ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต   
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 
  

 
 
 

สาขาวิชา  จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคพิเศษ  
ครุศาสตรบัณฑิต 27 
นิติศาสตรบัณฑิต 1 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 9 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 11 
บัญชีบัณฑิต 1 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 12 

รวม 61 
รวมท้ังส้ิน 174 
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 3.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได จากการเปดรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) 
และเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ เขาศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2559 สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิต 
วิชาชีพครู นักศึกษาจํานวน 180 คน เปนเงินรายไดท้ังสิ้น 6,300,000 บาท ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 3 การจัดทํางบประมาณ
และการบริหารงบประมาณ ขอ 17 “ใหมหาวิทยาลัย ทําคําขอตั้งงบประมาณจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ 
เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ในวงเงินไม
เกินรอยละแปดสิบของประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น…” 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจาก
งบประมาณเงินรายได จากการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2559 จํานวน 5,040,000 บาท 
(หาลานสี่หม่ืนบาทถวน) เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 และคณะกรรมการ              
นโยบายการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 
2559 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

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

เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ในวงเงิน          
ไมเกินรอยละแปดสิบของประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น 

ในกรณีมีเหตุความจําเปนเรงดวน จะตองจัดสรรเงินรายได ประจําปงบประมาณเกินกวาท่ีไดรับ
การอนุมัติไวในวรรคแรก ใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ท้ังนี้ตองไมเกินวงเงินสวนท่ีกันไวรอยละยี่สิบของงบประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น” 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.3 พิจารณาผลการสํารวจการจัดทําราง พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0506(2)/ว 1476 ลงวันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2559 ขอใหมหาวิทยาลัยฯ สํารวจพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาฯ ฉบับปจจุบันอีกครั้งหนึ่งวา 
มีความครบถวนสมบูรณหรือไม โดยจําแนกเปน 2 กรณี ดังนี้ 
  กรณีท่ี 1 การจัดทํารางพระราชกฤษฎีการวาดวยปริญญาในสาขาวิชาฯ ท่ีไมมีผลบังคับใชยอนหลัง            
ใหสถาบันอุดมศึกษา แจงผลการสํารวจใหนายกสภาและสภาสถาบันอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ                   
การอุดมศึกษาทราบ 
  กรณีท่ี 2 การจัดทํารางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาฯ ท่ีมีผลบังคับใชยอนหลังให
สถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการดังนี้ 
   1) สรุปผลการสํารวจพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาฯ ฉบับปจจุบันวามีสวน
ใดบางท่ียังไมครอบคลุมสาระท่ีปรากฏในพระราชกฤษฎีกาฯ อาทิ ชื่อปริญญา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา สีประจํา 
สาขาวิชาหรือสีประจําคณะ พรอมระบุวันและปท่ีมีผลบังคับใชยอนหลังในแตละรายการ 
   2) ระบุวันแรก และป พ.ศ. ... ท่ีจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ท่ีตองใหมีการกําหนดวันท่ีใหมี
ผลบังคับยอนหลัง 
   3) แจงผลการสํารวจตามขอ 1) และ 2) พรอมเหตุผลความจําเปนโดยละเอียดในการกําหนด
วันท่ี ใหมีผลบังคับใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาฯ ในสาขาวิชายอนหลัง เสนอใหสภาอุดมศึกษา          
เห็นชอบหรืออนุมัติรางพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับใหม แลวนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือดําเนินการ             
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
  มหาวิทยาลัยฯ ไดพิจารณาตรวจสอบแลวพบวา ปจจุบันมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
พ.ศ. 2553 บังคับใชอยู และมหาวิทยาลัยฯ ไดเสนอราง พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาอักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....            
ตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานกฤษฎีกา ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการของสํานักงาน
กฤษฎีกา ประกอบกับกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดีไดตรวจสอบขอมูลชื่อปริญญา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา 
สีประจําสาขาวิชาหรือสีประจําคณะ พรอมระบุวันท่ีและปท่ีมีผลบังคับใชยอนหลังในแตละรายการเสร็จเรียบรอยแลว  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาผลการสํารวจการจัดทําราง พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชาอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... เพ่ือรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบตอไป              
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “มาตรา ๑๘ (14) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณา

และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาท่ีของ
สภามหาวิทยาลัย” 
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ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาเห็นชอบผลการสํารวจการจัดทําราง พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา

อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... ท่ีเสนอ 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.๔ พิจารณาการลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

  สรุปเร่ือง 
  ดวย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์) ไดยื่นบันทึกขอความ 
ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันท่ี ๑  ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ของลาออกจากตําแหนงคณบดี 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องจากตองยายไปปฏิบัติราชการ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแตวันท่ี ๑๙  
ธันวาคม ๒๕๕๙ 
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทําหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ไดรับทราบและขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามสําเนาบันทึก
ขอความท่ีแนบทายระเบียบวาระนี ้

  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ไดพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริงแลว พบวามีขอเท็จจริงประกอบ            
การพิจารณาดังนี้ 

  ขอเท็จจริง 
 ๑. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีคําสั่งท่ี ๑๑/๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ ๒๕๕๖   
เรื่อง แตงตั้งคณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยใหผศ.ดร.ศุภวัฒน 
ลาวัณยวิสุทธิ์ ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันท่ี ๙  มีนาคม ๒๕๕๖ 
 ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดออกประกาศ เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารง
ตําแหนงบริหาร ลงวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ โดยประกาศรายชื่อ ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ เปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ตั้งแตวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
 ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดมีหนังสือ ท่ี ศธ ๐๕๕๕/๒๒๐๒ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
เรื่อง รับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดสงคําสั่งรับโอนผศ.ดร.ศุภวัฒน 
ลาวัณยวิสุทธิ์ มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแตวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 ๔. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์) ไดยื่นบันทึกขอความ 
ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันท่ี ๑  ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอลาออกจากตําแหนงคณบด ี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องจากตองยายไปปฏิบัติราชการ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแตวันท่ี ๑๙  
ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีหนังสือ ท่ี ศธ ๐๕๔๙/๔๓๐๗ ลงวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
เรื่อง ขอสงตัวขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารายงานตัว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอสงตัว 
ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ ไปปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแตวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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  วาระการดํารงตําแหนงคณบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
 ๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันท่ี ๙  
มีนาคม ๒๕๕๖ 
  มีวาระดํารงตําแหนง ๔ ป  ครบวาระในวันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ (ตามาตรา ๓๘ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗) 
 ๒. ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ตั้งแต
วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
  มีวาระดํารงตําแหนง ๓ ป ครบวาระในวันท่ี ๗  เมษายน ๒๕๖๑ (ตามาตรา ๑๗ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗) 
 ๓. ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ ขอลาออกจากดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ตั้งแตวันท่ี ๑๙  ธันวาคม ๒๕๕๙ 
  กรณีท่ี ๑ ถือวาพนจากตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม เนื่องจาก ลาออก (ตามาตรา ๓๘  
และ มาตรา ๓๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗) 
 จึงอยูในวาระตั้งแตวันท่ี ๙  มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๘  ธันวาคม ๒๕๕๙ ( ๓ ป ๙ เดือน ๑๐ วัน) 

  กรณีท่ี ๒ ถือวาพนจากการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เนื่องจาก 
ลาออก และขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้นๆ (ตามาตรา ๑๗ วรรคสอง (๓)             
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗) 
 จึงอยูในวาระตั้งแตวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ( ๑ ป ๘ เดือน ๑๐ วัน) 

  ขอกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการ 

 กรณีท่ี ๑ การดําเนินการสรรหาคณบดี  เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มิไดบัญญัติหลักเกณฑเก่ียวกับการดําเนินการใหไดมาซ่ึงคณบดี เม่ือพนจากตําแหนงกอนครบวาระ แตสภา
มหาวิทยาลัยฯ ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 
ท่ีกําหนดให 
  “ขอ ๗  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสรรหาคณบดี”  
    วรรคสาม 
    การแตงตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการภายในเกาสิบวันกอนท่ีคณบดีจะครบวาระ  
หรือหลังจากคณบดีพนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ภายในส่ีสิบหาวัน แลวแตกรณ”ี 

 ดังนั้น  เม่ือผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ อยูในวาระตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ตั้งแตวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๘  ธันวาคม ๒๕๕๙ ( ๓ ป ๙ เดือน ๑๐ วัน) จึงถือวาเปนกรณี 
ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และมีวาระเหลืออยูตั้งแตวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  
ถึงวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ( ๘๐ วัน) ควรแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีหลังจากคณบดีพนจากตําแหนง 
ตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ภายในส่ีสิบหาวัน 
 
 
 
 
 

http://www.tru.ac.th/council/userfile/2550-2551-2552/51008%20%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5.PDF
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 กรณีท่ี ๒ การดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร  เนื่องจาก
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดบัญญัติหลักเกณฑเก่ียวกับการดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เม่ือพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ดังนี้ 
  “มาตรา 17 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา 16 (3) (4)  
และ(5) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 
  วรรคสี่ 
  ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา 16 (3) (4)  
หรือ (5) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดมีการดําเนินการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูใน
ตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน
จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาท่ีมี
อยูมีอํานาจและปฏิบัติหนาท่ีตาม มาตรา 18 ตอไปได 
  วรรคหก 
  ใหมีการดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูนั้นพนจากตําแหนง” 

  ดังนั้น  เม่ือผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ อยูในวาระการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ต้ังแตวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ( ๑ ป ๘ เดือน ๑๐ วัน)  
จึงถือวาผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และมีวาระเหลืออยูต้ังแตวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๗  เมษายน ๒๕๖๑ ( ๑ ป ๓ เดือน ๒๐วัน )  ถือวามีวาระเหลืออยู เ กินกวาเกาสิบวัน  
จึงตองมีการดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) ภายในเกาสิบวันนับแต 
วันท่ีผูนั้นพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๗ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

 ท้ังนี้   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ วรรคสี่ ไดบัญญัติให 
“คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4)  
และ (5) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย”  และสภามหาวิทยาลัยฯ ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก ผูดํารงตําแหนงบริหาร  
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีกําหนดใหอธิการบดีเปนผูรักษาการและดําเนินการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก ผูดํารงตําแหนงบริหาร ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูนั้นพนจากตําแหนง จึงควรให
อธิการบดีดําเนินการตามระเบียบราชการตอไป 

 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. โปรดพิจารณาการลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.๕ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี และแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก 
  

  สรุปเร่ือง  
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุม ครั้งท่ี 11/๒๕๕9 เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 
2559 ไดมีมติเห็นชอบปฏิทินการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก ซ่ึงจะครบวาระ      
การดํารงตําแหนงในวันท่ี ๘ มีนาคม 2560 นั้น ในปฏิทินไดระบุผูรับผิดชอบและกิจกรรมเพ่ือดําเนินการ ระหวาง
วันท่ี 8 ธันวาคม 2559 ถึงวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 ดังนี้  
  ๑. มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการใหผูบริหารท่ีไมใชสังกัดคณะ สถาบัน/สํานัก ซ่ึงจะดําเนินการสรรหา
คณบดี/ผูอํานวยการ คัดเลือกกันเองใหไดผูแทนผูบริหาร เพ่ือเสนอใหสภาฯ แตงต้ังเปนกรรมการสรรหาคณบดี/
ผูอํานวยการ คณะกรรมการละ ๒ คน  
  ๒. คณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ 
และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการใหขาราชการ และพนักงานของแตละคณะ คัดเลือกกันเอง              
เพ่ือเสนอใหสภาฯ แตงตั้งเปนกรรมการสรรหาคณบดี คณะละ ๔ คน 
  ๓. มหาวิทยาลัยฯ จัดการเลือกตั้งโดยตรงจากขาราชการและพนักงาน ใหไดผูแทนจํานวน ๔ คน 
แลวเสนอใหสภาฯ แตงตั้งเปนกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก คณะกรรมการละ ๔ คน 
  บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดี และแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก                 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘(๑๔)  แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาท่ีของ
สภามหาวิทยาลัย”  
 ๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                         “ขอ ๗ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสรรหา
คณบดี” ประกอบดวย  
       (๑)  อธิการบดีเปนประธาน 
       (๒)  ผูแทนจากผูบริหารท่ีไมไดสังกัดคณะท่ีดําเนินการสรรหาคณบดี ซ่ึงคัดเลือกกันเอง 
จํานวนสองคน เปนกรรมการ 
       (๓)  ผูแทนขาราชการ และพนักงานจากคณะท่ีจะดําเนินการสรรหาคณบดีโดยคัดเลือกกันเอง 
จํานวนสี่คน เปนกรรมการ 
        ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการตาม (๓) คนหนึ่งเปนเลขานุการ 
        การแตงตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการภายในเกาสิบวันกอนท่ีคณบดีจะครบ
วาระ…” 
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 ๓.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน 
สํานัก ศูนย สวนราชการ หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                         “ขอ ๗  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ” 
ประกอบดวย  
          (๑)  อธิการบดี เปนประธาน 
          (๒)  ผูแทนจากผูบริหารท่ีไมไดสังกัดสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ หรือหนวยงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะท่ีดําเนินการสรรหาซ่ึงคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน เปนกรรมการ 
           (๓)  ผูแทนขาราชการ และพนักงานจํานวนสี่คน เปนกรรมการ 
          ใหคณะกรรมการสรรหาเลอืกกรรมการใน (๓) คนหนึ่งเปนเลขานุการ 
          กรรมการตามขอ ๗ (๓) ใหมหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรงจากขาราชการ และพนักงานท่ี
ไดรับคะแนนสูงสุดสี่ลําดับแรกท่ีมาจากตางคณะ หรือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ 

         การแตงตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการภายในเกาสิบวันกอนท่ีผูอํานวยการ           
จะครบวาระ...” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี และแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ
สถาบัน และผูอํานวยการสํานัก 
  2.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 12/๒๕๕9 
วันศุกรท่ี 23 ธันวาคม ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

 3.๖  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
    

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559                
ไดมีมติเห็นชอบราง ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซ่ึงจะครบวาระการดํารงตําแหนงใน
วันท่ี 7 มีนาคม 2560 นั้น ซ่ึงในปฏิทินไดระบุวามหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งโดยตรงเพ่ือเลือก
ผูแทนจากขาราชการ และพนักงาน จํานวน ๔ คน แลวเสนอใหสภาฯ แตงต้ังเปนกรรมการสรรหาอธิการบดี      
และดําเนินการเลือกประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี  และผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ     
จํานวน ๔ คน  เพ่ือเสนอใหแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาอธิการบดี  พรอมท้ังแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี
ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น 

  บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งโดยตรงเพ่ือเลือกผูแทนจากขาราชการ และ
พนักงาน จํานวน ๔ คน ในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรียบรอยแลว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเลือก
ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี  และดําเนินการใหมีผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ คน 
เปนกรรมการสรรหาอธิการบดี และแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
    “มาตรา ๑๘ (๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและ
หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย” 
 ๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของ 
ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                       “ขอ ๗  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี” ประกอบดวย 
  (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัย            
คนหนึ่งเปนประธาน 
  (๒) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคัดเลือกกันเอง จํานวนสี่คน           
เปนกรรมการ 
  (๓) ผูแทนขาราชการ และพนักงาน จํานวนสี่คน เปนกรรมการ 
  ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการในขอ ๗(๓) คนหนึ่งเปนเลขานุการ .... 
                          การแตงตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการภายในเกาสิบวันกอนท่ีอธิการบดี
จะครบวาระ ....” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหา
อธิการบดี   
  ๒.  ดําเนินการใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ คัดเลือกกันเอง  เพ่ือเปนกรรมการสรรหา
อธิการบดี  จํานวน ๔ คน 
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  ๓.  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๔.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 

 4.1 พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ 
การธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องดวย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพ่ือใชเปดการเรียน           
การสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของตลาดแรงงานดานการเงินและการธนาคาร รองรับการแขงขันทุกรูปแบบใน            
การเสนอประเด็นทางการเงินและการธนาคาร ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากรดานทางการเงิน
และการธนาคาร จําเปนตองมีความพรอมปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะ
งานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของงานดานการเงินและการธนาคาร และตอสังคม 
โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  
  คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณา
ใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 19 
ตุลาคม 2559 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 
2559 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
และตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
            ๑. อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ         
          ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.2 พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 
 

  สรุปเร่ือง 
  เนื่องดวย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพ่ือใชเปดการเรียน           
การสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของตลาดแรงงานดานบริหารทรัพยากรมนุษย ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดย   
การผลิตบุคลากรดานการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสามารถสูง จึงจําเปนตองมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานได
ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจใน
ผลกระทบของงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และตอสังคม โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ึงเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ท้ังนี้ ไดผาน                 
การพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2559 
เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2559 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 7 
ธันวาคม 2559 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
         ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
และตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
            ๑. อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย  
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ 
          ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 

 5.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 11/๒๕๕9 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป 
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น               
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ วา ควรตองมีการรายงาน         
ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดนี้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย                  
เพ่ือทราบดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................  
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 ๕.2 รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 ปงบประมาณ 2560 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดท่ี ๒ กําหนดไววาการรับเงินและการเก็บเงินขอ ๑๕ ใหงานคลังมีหนาท่ีจัดทํารายงานเก่ียวกับ         
การบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จายเงินเสนออธิการบดี          
ทุกเดือน ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงกองคลังไดจัดทํารายงานการรับจาย
งบประมาณเงินรายได ประเภทเงินคาบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เงินโครงการ           
จัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 ปงบประมาณ ๒๕60 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จายเงิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 ปงบประมาณ ๒๕60 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ         
การประชุม  
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

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

๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 12/๒๕๕9 
วันศุกรท่ี 23 ธันวาคม ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีครั้งท่ี 12/๒๕๕9 
วันศุกรท่ี 23 ธันวาคม ๒๕๕9 เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  
๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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