
การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 

 
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๕ 
วันท่ี  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

------------------------ 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
                        ๑.๑   สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
   เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 

๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และปริญญาบัณฑิต 
๓.๒  พิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ เงินสะสม (บัณฑิตศกึษา)  
๓.๓  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินในการจัด 
   การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. .... 
๓.๔  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินในการจัด 
       การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. .... 
๓.๕  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนอาจารย์ 

        ประจําหลักสูตรซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานใน 
        สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

  ๓.๖   พิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนวิจัย 
          ๓.๗   พิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร 

๓.๘  พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
       ราชภัฏเทพสตรี ระยะสิ้นปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕) 
๓.๙  พิจารณาแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๓.๑๐  พิจารณาร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓.๑๑  พิจารณาร่าง ปฏิทินการสรรหาคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก ที่จะครบ 
         วาระการดํารงตําแหน่ง 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
๔.๑  พิจารณาแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาขาวิชา 
      การท่องเที่ยวและการโรงแรม  

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 

๕.๑  รายงานการรับ – จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

- 
ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
๑.๑    สรปุการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง ๑๑/๒๕๕๕  
        เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
                   ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะคร่ึงปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน      
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงานผล
การดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
  บัดน้ี  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอ             
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา  
๑. เพ่ือทราบ 
๒. สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณา
ตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๕  ซึ่งกรรมการมิได้แจ้งให้มีการแก้ไขรายงาน             
การประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
๓.๑    พิจารณาอนุมัตใิห้ปรญิญามหาบณัฑติ ประกาศนยีบตัรบณัฑติ และปรญิญาบณัฑติ 

สรุปเรื่อง 
ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร 

บัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา ในการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และมีนักศึกษาภาคปกติ 
และภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่า
ด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่า
ด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ
การสําเร็จการศึกษาในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 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 ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 

๓.๒    พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้ และเงินสะสม 
(บัณฑิตศึกษา) 

  สรุปเรื่อง  
ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโครงการจัดการศึกษาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕   ซึ่งทางวิทยาลัยพยาบาลได้จัดส่ง
ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าลงทะเบียน และค่าสาธารณูปโภค เพ่ือการบริหารให้มหาวิทยาลัยใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน จํานวน ๒๔๒,๙๐๐ บาท จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้ สําหรับ
โครงการดังกล่าว  

อน่ึง เน่ืองจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการก่อสร้างอาคารอํานวยการและการศึกษา 
ต่อเน่ือง (ส่วนที่เหลือ) ปัจจุบันคาดว่าอาคารดังกล่าวจะแล้วเสร็จตามสัญญา แต่เน่ืองจากอาคารดังกล่าวยังขาด
ความพร้อมและความสมบูรณ์ของอาคาร เพ่ือให้อาคารมีความพร้อมและเพ่ือรองรับการใช้งานในอนาคต           
จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือก่อสร้างอาคาร เป็นเงิน ๕,๙๙๗,๑๓๕ บาท        
(ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหน่ึงร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) จากงบประมาณเงินสะสม (บัณฑิตศึกษา) ของ
มหาวิทยาลัยด้วย โดยได้ส่งหนังสือแจ้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
“มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หมวด ๓ ข้อ ๑๗ วรรคสอง “ในกรณีมีเหตุความจําเป็นเร่งด่วน จะต้องจัดสรรเงินรายได้  

ประจําปีงบประมาณเกินกว่าที่ได้รับการอนุมัติไว้ในวรรคแรก ให้มหาวิทยาลัยจัดทําคําขอต้ังงบประมาณเพ่ิมเติม
เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งน้ีต้องไม่เกินวงเงินส่วนที่กันไว้ร้อยละย่ีสิบของงบประมาณการรายได้
ประจําปีงบประมาณน้ัน” 

หมวด ๓ ข้อ ๒๒ วรรคสอง “การใช้จ่ายเงินสะสมให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามความเห็นชอบ 
ของสภามหาวิทยาลัย” 

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

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 
   

๓.๓  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี วา่ด้วยการจ่ายเงินในการจัด 
       การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. .... 
       สรปุเรื่อง 

               ด้วยมหาวิทยาลัย ได้เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ในหลักสูตรใหม่ จึงจําเป็น 
ต้องมีระเบียบที่จะใช้ในการจ่ายเงินในหลักสูตรดังกล่าว ประกอบกับมหาวิทยาลัยเห็นสมควรปรับปรุงอัตราการ
จ่ายเงินที่ใช้ในปัจจุบัน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันย่ิงขึ้น จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุง
ระเบียบที่เก่ียวข้องในการดําเนินการดังกล่าว โดยได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  
  

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

“มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ 
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลยัเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน
เป็นเรื่องๆ ก็ได้”  
       “มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เก่ียวข้อง” 
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา  
๑. พิจารณาเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินในการจัด 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. .... ที่เสนอ  
๒. สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 

๓.๔  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี วา่ด้วยการจ่ายเงินในการจัด 
       การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. .... 

        สรปุเรื่อง 
                   ด้วยมหาวิทยาลัย ได้เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ในหลักสูตรใหม่ จึงจําเป็น 
ต้องมีระเบียบที่จะใช้ในการจ่ายเงินในหลักสูตรดังกล่าว ประกอบกับมหาวิทยาลัยเห็นสมควรปรับปรุงอัตราการ
จ่ายเงินที่ใช้ในปัจจุบัน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันย่ิงขึ้น จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุง
ระเบียบที่เก่ียวข้องในการดําเนินการดังกล่าว โดยได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
“มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ 

ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลยัเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน
เป็นเรื่องๆ ก็ได้”  
       “มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เก่ียวข้อง” 
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา  
๑. พิจารณาเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินในการจัด 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. .... ที่เสนอ  
๒. สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 

          ๓.๕   พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าดว้ยการจ่ายเงินเดือน 
 อาจารย์ประจําหลักสูตรซ่ึงไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
 

        สรุปเรื่อง 
 ด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ และมีมติเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนอาจารย์
ประจําหลักสูตรซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. .... 
และเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

“มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ 
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลยัเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน
เป็นเรื่องๆ ก็ได้”  
       “มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เก่ียวข้อง” 
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา  
๑. พิจารณาเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนอาจารย์ 

ประจําหลักสูตรซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. ....    
ที่เสนอ  

๒. สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

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

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 

๓.๖  พิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนวิจัย 
      สรุปเรื่อง 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดต้ังกองทุนวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ สนับสนุน ส่งเสริมกิจการ 
เก่ียวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้ใช้เงินกองทุนวิจัย ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุน 
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  

สําหรับปีบัญชี ๒๕๕๕ ได้ใช้เงินกองทุนวิจัยเพ่ือส่งเสริมการวิจัย ดังรายละเอียดในเอกสาร 
ประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 

จึงนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ีว่าด้วยกองทุนวิจยั มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ 
“ ข้อ ๑๑ (๔) จัดทํารายงานการใช้จ่ายเงิน และผลการดําเนินการของกองทุนเสนอต่อสภา 

มหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาผลการดําเนินการ และให้ข้อคดิเห็นในการดําเนินการ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 

๓.๗  พิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร 
สรุปเรื่อง 
ตามท่ี มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดต้ังกองทุนพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม

ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ศึกษาต่อ หรือได้รับการพัฒนาทางวิชาการอย่างสมํ่าเสมอแล้วน้ัน มหาวิทยาลัยฯ 
ได้ใช้เงินกองทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างต่อเน่ืองตลอดมา 

สําหรับปีบัญชี ๒๕๕๕ ได้ใช้เงินกองทุนในการสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม และ 
การศึกษาดูงาน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 

จึงนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
“ข้อ ๑๑ (๔) จัดทํารายงานการใช้จ่ายเงิน และผลการดําเนินการของกองทุนเสนอต่อ 

สภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาผลการดําเนินการ และให้ข้อคดิเห็นในการดําเนินการ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 

๓.๘  พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ระยะสิ้นปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕) 

       สรุปเรือ่ง 
               ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ น้ัน บัดน้ี
คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามคู่มือการติดตาม ตรวจสอบฯ และได้ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการติดตาม             
ตรวจสอบฯ ระยะสิ้นปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
                    คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะสิ้นปี ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕) ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ 
การประชุม (เอกสารแยกเล่ม) 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๐ (๒) 
    “รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี 

พร้อมความเห็นเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทกุปี” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ 

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘ (๕) 
   “รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และอธิการบดี พร้อม 

ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกคร่ึงปี และสิ้นปีงบประมาณ” 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  
    ข้อ ๔ ให้เพ่ิมข้อความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ    

เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘  
“ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีให้เป็นไป

ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยนําหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี
มาบังคับใช้โดยอนุโลม”  

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. รับทราบ และให้ความเหน็เก่ียวกับรายงานที่เสนอ  
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

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

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 

๓.๙   พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
 สรุปเรื่อง  

ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร. กวี  ศิริโภคาภิรมย์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต้ังแต่วันที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งจะครบวาระการ
ดํารงตําแหน่งในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดําเนินการคัดเลือกผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งอธิการบดี ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง น้ัน เพ่ือให้การ
บริหารราชการภายในมหาวิทยาลัยดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังผู้รักษา           
ราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๓ วรรคสอง 
    “ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหน่ึง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ 

ราชการได้ หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังผู้มีคุณสมบัติตาม มาตรา ๒๙ คนหน่ึง
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีแต่ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน” 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑.  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยรักษาราชการแทน
อธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 

๓.๑๐  พิจารณาร่าง ปฏทิินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง  
ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีกําหนดการประชุม ในวันศุกร์สัปดาห์รองสุดท้ายของทุกเดือนน้ัน   

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทํา ร่าง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้
กรรมการพิจารณาความเหมาะสม และได้ทราบกําหนดการล่วงหน้า จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
 ๑.  เห็นชอบ 
 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 

        ๓.๑๑   พิจารณาร่าง ปฏิทินการสรรหาคณบดี ผู้อํานวยการสถาบนั และผู้อํานวยการสํานัก  
         ท่ีจะครบวาระการดํารงตาํแหน่ง 

สรุปเรื่อง  
    ด้วยคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงจําเป็นต้องมี
การดําเนินการเพื่อสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานักใหม่ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้กําหนดให้ดําเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี ภายในเก้าสิบวัน ก่อนที่คณบดีจะครบวาระ  ประกอบกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้กําหนดให้ดําเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ภายในเก้าสิบวันก่อนที่ผู้อํานวยการจะครบวาระ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดเวลา และ 
ขั้นตอนในการดําเนินการ  ดังรายละเอียดใน (ร่าง) ปฏิทินการสรรหาคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการ 
สํานัก  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๓๘ คณบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๔ ปี ....”  
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 
๒๕๕๑ 
                     “ข้อ ๗  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา
คณบดี” ประกอบด้วย  
   (๑)  อธิการบดีเป็นประธาน 
   (๒)  ผู้แทนจากผู้บริหารที่ไม่ได้สังกัดคณะที่ดําเนินการสรรหาคณบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวน
สองคน เป็นกรรมการ 
   (๓)  ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานจากคณะที่จะดําเนินการสรรหาคณบดีโดยคัดเลือกกันเอง 
จํานวนสี่คน เป็นกรรมการ 
   ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการตาม (๓) คนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
   การแต่งต้ังคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการภายในเก้าสิบวันก่อนที่คณบดีจะครบ
วาระหรือหลังจากคณบดีพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ภายในสี่สิบวัน แล้วแต่กรณี 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 
                     “ข้อ ๘  คณะกรรมการสรรหามีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
                        ............................................................................................................................... 
                       (๔) พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ............................................................................ 
แล้วคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมไม่เกินสามคน และจัดทํารายช่ือตามลําดับตัวอักษรพร้อมประวัติ ข้อมูล 
รายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับต้ังแต่ได้รับการแต่งต้ัง” 
 ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                     “ข้อ ๗  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ” 
ประกอบด้วย  
  (๑)  อธิการบดี เป็นประธาน 
  (๒)  ผู้แทนจากผู้บริหารท่ีไม่ได้สังกัดสถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ที่เรียกช่ือ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ดําเนินการสรรหาซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคนเป็นกรรมการ 
   (๓)  ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานจํานวนสี่คน เป็นกรรมการ 
  ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการใน (๓) คนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
  กรรมการตามข้อ ๗ (๓) ให้มหาวิทยาลัยจัดเลือกต้ังโดยตรงจากข้าราชการ และพนักงานที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดสี่ลําดับแรกที่มาจากต่างคณะ หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ 

 การแต่งต้ังคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให้ดําเนินการภายในเก้าสิบวันก่อนที่ผู้อํานวยการ           
จะครบวาระ  หรือหลั งจากผู้ อํ านวยการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๓๐  วรรคสองและวรรคสาม             
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ภายในสี่สิบห้าวันแล้วแต่กรณี 

            “ข้อ ๘  คณะกรรมการสรรหามีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
                        ............................................................................................................................... 
                       (๔) พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ............................................................................ 
แล้วคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมไม่เกินสามคน และจัดทํารายช่ือตามลําดับตัวอักษรพร้อมประวัติ ข้อมูล 
รายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับต้ังแต่ได้รับการแต่งต้ัง” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
                     ๑.  เห็นชอบปฏิทินการสรรหาคณบดี ผูอํ้านวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก  ตามท่ีเสนอ 
                     ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
๔.๑  พิจารณาแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
       สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  

       สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ แล้วน้ัน มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาหลักสูตรดังกล่าวแล้วพบว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม มีจํานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ๑๓๘ หน่วยกิต ไม่เป็นไปตามแนวทางประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาต้องการพัฒนาหลักสูตรให้มีสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรมร่วมกัน 
สถาบันอุดมศึกษาควรเฉลี่ยรายวิชาทั้งด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้มีจํานวนหน่วยกิตใกล้เคียงกันกล่าวคือ 
การจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องมีจํานวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาเอกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิตและให้มีจํานวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต เพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์ข้างต้นและมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต และเมื่อ
มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วโปรดนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ก่อนส่ง
เอกสารหลักสูตรให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

บัดน้ี คณะวิทยาการจัดการ ได้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ     
เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ แล้วน้ัน 
              จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     

 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 “ข้อ ๔  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 

           ๑.  พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 
๕.๑  รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้

สรุปเรื่อง 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํา
รายงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ-จ่ายเงิน
เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งงานคลังได้จัดทํา
รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ
เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเงิน
บัณฑิตสะสม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจําเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประจําเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ใหส้ภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ             
การประชุม (เอกสารแยกเลม่) 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ 

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
“ข้อ ๑๕ (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ – จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน 

 ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. เพ่ือทราบ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 

๗.๑ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………...………………………………………………………………………..……… 

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

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

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

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


