การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-----------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา
๓.๑ พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และ
ผู้อํานวยการสํานัก
๓.๒ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
๓.๓ พิจารณาการกําหนดตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
๓.๔ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดตั้ง และการบริหารจัดการ
หน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง
๔.๑ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
-

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๕๖ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการ
ประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ บัดนี้ กรรมการได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่
ข้อความเดิม
หน้า/บรรทัด
ระเบียบวาระที่ ๗.๑
หน้าที่ ๑๒
“…นางสาวอรอุมร รอดแย้ม...”
บรรทัดที่ ๒๕
ระเบียบวาระที่ ๗.๒
หน้าที่ ๑๔
“…สามารถศึกษาได้ที่ มสว. ...”
บรรทัดที่ ๑๘

ส่วนทีข่ อแก้ไข/เพิ่มเติม

หมายเหตุ

“…นางสาวอรอุมา รอดแย้ม...”

“…สามารถศึกษาได้ที่ มศว. ...”

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

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา
๓.๑ พิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อาํ นวยการ
สถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อํานวยการสํานัก
ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม จะครบวาระการดํ ารงตําแหน่งในวั นที่ ๘ มีน าคม ๒๕๕๖ และสภามหาวิท ยาลัยได้ แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน และคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานัก
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ นั้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาคณบดีได้ดําเนินการ
สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิ ธี ก ารสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการสรรหาผู้ อํ า นวยการสถาบั น และคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสํานัก ได้ดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ตามที่ระบุไว้ใน
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาผู้ อํ า นวยการสถาบั น สํ า นั ก ศู น ย์
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาโดยลําดับแล้วนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน และคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสํานัก ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ได้เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และ
ผู้อํานวยการสํานัก เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘(๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการ
สํานัก และผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑
“ข้อ ๑๐ ให้บุคคลทีส่ มควรได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๘(๔) เสนอวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะต่อสภามหาวิทยาลัย”
“ข้อ ๑๑ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามข้อ ๑๐ จํานวนหนึ่งคน เพื่อดําเนินการ
แต่งตั้งเป็นคณบดี โดยลงคะแนนลับและนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มาประชุม

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมให้ดําเนินการ
ลงคะแนนลับและนับเปิดเผยใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนในครั้งก่อนในลําดับที่หนึ่งและลําดับที่สอง จนกว่าจะได้ผู้ที่ได้
คะแนนเสียงกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม”
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน
สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ข้อ ๑๐ บุคคลที่ได้รบั การคัดเลือกตามข้อ ๘(๔) เสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา
มหาวิทยาลัย”
“ข้อ ๑๑ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามข้อ ๑๐ จํานวนหนึ่งคน เพื่อดําเนินการ
แต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการ โดยลงคะแนนลับและนับเปิดเผย และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มาประชุม
ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมให้ดําเนินการ
ลงคะแนนลับและนับเปิดเผยใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนในครั้งก่อนในลําดับที่หนึ่งและลําดับที่สอง จนกว่าจะได้ผู้ที่ได้
คะแนนเสียงกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม”
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี และแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………..…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๓.๒ พิจารณาอนุมัตใิ ห้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
สรุปเรื่อง
ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
และได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ ค วามเห็ น ชอบการสํ า เร็ จ การศึ ก ษา ในการประชุ ม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และมีนักศึกษาภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตาม
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. พิจารณาอนุมัติปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม
(เอกสารแยกเล่ม)
๒. พิจารณาอนุมัติปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม
กฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๓.๓ พิจารณาการกําหนดตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
สรุปเรื่อง
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ นํ า เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ทํ า หน้ า ที่ อ.กพ.กรม ตามมาตรา ๗๔ วรรคสามแห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ พิจารณาอนุมัติการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน ๑ ราย คือ อาจารย์รัชดาภรณ์ อมรชีวิน ขอกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสภาวิชาการได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แล้ว มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม
กฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๘ (๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการ
สํานัก และผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ”
๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗๔ วรรคสาม
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. อนุมัติกําหนดตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๓.๔ พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดตั้ง และการ
บริหารจัดการหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
สรุปเรื่อง
ด้วย คณะกรรมการบริหารหน่วยงานในกํากับฯ จํานวน ๔ แห่ง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้ประชุมพิจารณาร่วมกัน โดยเห็นว่าปัจจุบันหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ยังมิได้มีการกําหนดระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายวิธีปฏิบัติ
เป็นการเฉพาะ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณากําหนดระเบียบเกี่ยวกับการเงิน พัสดุ กําหนดจํานวนตําแหน่ง อัตราจ้าง
ค่าตอบแทน การบรรจุแต่งตั้ง การออกจากงาน การเลื่อนเงินเดือน การจ่ายเงินรางวัลประจําปี วินัย การลงโทษ และ
สวัสดิการของพนักงาน หน่วยงานในกํากับฯ จึงได้รับผลกระทบทางปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ว่าด้วยการจัดตั้ง และการบริหารจัดการหน่วยงานในกํากับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมีมติเห็นชอบ
ให้ปรับแก้ความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดตั้ง และการบริหารจัดการหน่วยงาน
ในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
กฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๐ วรรคสอง มหาวิทยาลัยอาจให้มีศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยอีกได้”
“มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการและหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ
ก็ได้”
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยด้วยการจัดตั้ง และการบริหารจัดการหน่วยงานใน
กํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔ วรรคสอง
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. เพื่อทราบ
๒. สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง
๔.๑ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕) เพื่ อ ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณารั บ ทราบการให้ ค วามเห็ น ชอบ
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๑๗๑๗๒ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งให้
มหาวิทยาลัยตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลการพิจาณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ของหลั ก สู ต รหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า อุ ต สาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ข้อ ๒.๒ ระบุว่า สามารถศึกษาได้แบบเต็มเวลาและบางเวลา ไม่ตรงกับข้อมูลในข้อง
๓.๑ เพราะไม่ได้ระบุแบบศึกษาบางเวลา และเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วโปรดนําเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนส่งเอกสารหลักสูตรให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุง
แก้ ไ ขตามข้ อสั งเกตของสํ า นัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา โดยได้ ผ่ า นที่ ป ระชุม คณะกรรมการประจํ าคณะ
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม เมื่ อ วั นที่ ๒๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕ และผ่ า นความเห็ น ชอบของสภาวิ ช าการ เมื่ อ วั น ที่
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แล้วนั้น
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“ มาตรา ๑๘ (๗) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด”
๒. ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
“ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร และต้อง
อนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน”
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. เห็นชอบอนุมัติหลักสูตร
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
สรุปเรื่อง
ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ
๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้
มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงาน ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง
บัดนี้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
ประเด็นเสนอพิจารณา
๑. เพื่อทราบ
๒. สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………………..
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
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