
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

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

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
     ๓.๒  พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได ้
     ๓.๓   พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
     ๓.๔   พิจารณาร่าง แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๐  
     ๓.๕    พิจารณาร่าง แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
     ๓.๖   พิจารณาร่าง แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๗  

     ๓.๗   พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
     ๓.๘   พิจารณาอนุมัติการจัดการเรียนการสอนเฉพาะบางส่วน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) คณะวิทยาการจัดการ ณ หน่วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
     ๓.๙  พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา          
การจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. .... 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
  ๔.๑  พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตร ๓ หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๔.๒  พิจารณาการขอแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๕.๑  การเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า    
    ๕.๒  สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗  
     ๕.๓  รายงานการรับ - จ่ายงบประมาณเงินรายได้     

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 - 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  

     - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

   -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

 
ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๕๗ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจ สอบรายงาน              
การประชุม เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ บัดนี้ กรรมการได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 
หน้า/บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ 
หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๔ 

 

“…และมีเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ...” “…และมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ...” 

 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต    

 สรุปเร่ือง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี      
พ.ศ. ๒๕๕๑ และสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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 และปริญญาบัณฑิต 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

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

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

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

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
   การบริหารการศึกษา ๒๖ 
   การสอนภาษาอังกฤษ ๒ 
   หลักสูตรและการสอน ๑ 
   รัฐประศาสนศาสตร์ ๕๔ 
   การจัดการ ๑ 
   การจัดการทั่วไป ๒ 

รวมทั้งสิ้น ๘๖ 
 
ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกต ิ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๑๕ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๔ 
เทคโนโลยีบัณฑิต ๓ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๙ 
บัญชีบัณฑิต ๖ 

รวม ๓๗ 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๔ 
เทคโนโลยีบัณฑิต ๑ 
นิติศาสตรบัณฑิต ๓ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๒๖ 

รวม ๓๔ 
รวมทั้งสิ้น ๗๑ 

  
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๒ พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ 
  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนปริญญาตรี 
ด้านรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในปี                
พ.ศ. ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนปริญญาตรี ด้านรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต             
สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๔ และรุ่นที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีนักศึกษาตามโครงการจ านวนทั้งสิ้น ๕๙ คน และได้รับ
งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดการเรียนการสอน จ านวน ๑,๙๔๗,๐๐๐ บาท จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาขออนุมัติงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับโครงการดังกล่าว จ านวน ๑,๖๕๔,๙๕๐ บาท 
  อนึ่ง ตามทีม่หาวิทยาลัยฯ ได้มีโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาศึกษาทั่วไปกับ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตนั้น 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป                
กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เพ่ือให้นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ ศึกษาวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
จ านวน ๔ รายวิชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ – มกราคม ๒๕๕๗ ซ่ึงวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ได้จัดส่งค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าบริการสาธารณูปโภค เพ่ือการบริหารให้มหาวิทยาลัยฯ 
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน ๒๒๕,๗๐๐ บาท มหาวิทยาลัยฯ ได้ประมาณการรายจ่าย เพ่ือใช้ส าหรับ
โครงการดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๕๖๐ บาท จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้โครงการ
ดังกล่าว จ านวน ๑๘๐,๕๖๐ บาท  
  ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
“มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หมวด ๓ ข้อ ๑๗ วรรคสอง “ในกรณีมีเหตุความจ าเป็นเร่งด่วน จะต้องจัดสรรเงินรายได้ ประจ าปี

งบประมาณเกินกว่าที่ได้รับการอนุมัติไว้ในวรรคแรก ให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมเสนอขออนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินส่วนที่กันไว้ร้อยละยี่สิบของงบประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้น” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๓ พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติมอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้ครอบคลุมตามประเด็นผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพ่ือความครบถ้วน
สมบูรณ์ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น 
   บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการทบทวนและปรับแก้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     “มาตรา ๑๘ (๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ 

มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” 
  
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๔  พิจารณาร่าง แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้
ด าเนินการตามนโยบายและแนวทางดังกล่าว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และคณะอนุกรรมการ
ร่างแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ระยะสี่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย               
ซึ่งกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรได้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม โดยการส ารวจความต้องการ         
การพัฒนาบุคลากรจากบุคลากรทุกประเภท ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และน าผลส ารวจมาใช้ในการวิเคราะห์
ความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
  คณะอนุกรรมการร่างแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่                
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาบุคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้น าเสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม                
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอร่าง แผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ          
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
 
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
                 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา 
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม        
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
   
    ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

    ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๕   พิจารณาร่าง แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
   
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้น เพ่ือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี มีแนวทางการวางแผน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจ และสนับสนุนการจัดการศึกษารองรับการพัฒนาและขยายตัวของเทคโนโลยีใน
อนาคตสอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ เรื่องระบบสารสนเทศ          
เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ                   
การสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งคณะท างานได้จัดประชุม          
การจัดท าแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้วเสร็จ เมื่อวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ และได้ผ่าน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่                 
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอร่าง แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
 
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
             พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา 
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
    
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

    ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

    ๓.๖   พิจารณาร่าง แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
  สรุปเร่ือง 
  เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการก ากับดูแล ควบคุม และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
และลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงน าผลการด าเนินงานตามแผน
บริหาร ความเสี่ยง ประจ าปี ๒๕๕๖ ประกอบกับค าแนะน าของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงและแก้ไข เพ่ือให้แผนบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยผู้บริหาร
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอร่าง แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  
  
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
             พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
   “มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา 
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม       
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 
    
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
                ๑.  พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

    ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๗  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
   
  สรุปเร่ือง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์กาสัก เต๊ะขันหมาก ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๑๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ นั้น เนื่องจาก รองศาสตราจารย์กาสัก เต๊ะขันหมาก ขอลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม และมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้ 
  ๑.  มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ผู้บริหารที่ไม่ใช่สังกัด สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือ หน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะคัดเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนผู้บริหาร เพ่ือเสนอให้สภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งเป็น
กรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก จ านวน ๒ คน 
  ๒.  มหาวิทยาลัยฯ จัดการเลือกตั้งโดยตรงจากข้าราชการและพนักงานให้ได้ผู้แทน จ านวน ๔ คน  
แล้วเสนอให้สภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก จ านวน ๔ คน  
  บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘(๑๔)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณา
และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย” 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ข้อ ๗ “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ” ประกอบด้วย 
  (๑)  อธิการบดี เป็นประธาน 
  (๒)  ผู้แทนจากผู้บริหารที่ไม่ได้สังกัดสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ด าเนินการสรรหาซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
  (๓)  ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานจ านวนสี่คน เป็นกรรมการ 
  ให้กรรมการสรรหาเลือกกรรมการใน (๓) คนหนึ่งเป็นเลขานุการ….” 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

     ประเด็นเสนอพิจารณา  
                   ๑.   พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

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

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๘   พิจารณาอนุมัตกิารจัดการเรียนการสอนเฉพาะบางส่วน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) คณะวิทยาการจัดการ ณ หน่วยการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบุรี 
 
  สรุปเร่ือง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยคณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์จะเปิดการเรียนการสอน 
เฉพาะบางส่วน (๕๑ : ๔๙) ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔)            
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบและให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยจะเปิดรับนักศึกษาภาคปกติ ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ หน่วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก  
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดการเรียนการสอน
เฉพาะบางส่วน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) คณะวิทยาการจัดการ                                   
ณ หน่วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี         
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด”  
   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาอนมุัตกิารจัดการเรียนการสอน 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...………………….……………………………………… 

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

 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๙   พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
การจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. .... 
 
  สรุปเร่ือง 
  โดยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
การจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓  เพ่ือให้มีความเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้                
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็น
เรื่องๆ ก็ได้” 
       “มาตรา ๑๘ (๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี                
ที่เก่ียวข้อง” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
               ๑.  พิจารณาเห็นชอบ 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัต ิ– เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑  พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตร ๓ หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   
  สรุปเรื่อง  
  ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอขอปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโท จ านวน ๑ หลักสูตร 
และหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน ๒ หลักสูตร รวมจ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) 
  ๒.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) 
  ๓.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙)  
  เนื่องจากทุกหลักสูตรไม่ได้เปิดรับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และไม่มี
นักศึกษาตกค้าง ทั้งนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๖ และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตร 
จ านวน ๓ หลักสูตร ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

     กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด”  

      ประเด็นเสนอพิจารณา 
      ๑.  พิจารณาอนุมัตปิิดหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

 ๔.๒   พิจารณาการขอแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามข้อสังเกตของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง      
ในกรณีชื่อหลักสูตรและศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑. เดิม   ชื่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
        (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
      แก้ไข ชื่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
  ๒. เดิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    นางอรวรรณ  ด่านวราวิจิตร 
      แก้ไข อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    นางสาววราณี ถนอมปัญญารักษ์ 
  ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     “ มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
             ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของ

หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
      ๑. พิจารณาอนุมัติเห็นชอบการขอแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตฯ 
      ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ 
 ๕.๑   การเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า  
   
  สรุปเร่ือง 
     ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า จ านวน ๔ ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ 
วัชรบัณฑิต อาจารย์บุญสนอง  เภาค า ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะ ปรีชา           
ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการดังกล่าว 
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า  พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ข้อบังคับว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
มีคณาจารย์ประจ าได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐชา  หน่อทอง 
   ๒.  อาจารย์ฑัชวงษ์  จุลสวัสด์ิ 
   ๓.  อาจารย์ ดร.ศตพล  มุ่งค้ ากลาง 
   ๔.  อาจารย์เสนีย์  เจริญสุข 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

   
 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

              ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า  พ.ศ. ๒๕๔๗    
               “ข้อ ๖. ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ” 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา  
               ๑.  เพ่ือทราบ 

  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

 ๕.๒   สรุปการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่ งปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น  ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัย  ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า  ควรต้องมีการรายงานผล           
การด าเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดนี้  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตามการด าเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย            
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

 ๕.๓   รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้  
 

  สรุปเร่ือง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ ก าหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดท ารายงาน
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดท างบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดี
ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังได้จัดท ารายงานการรับจ่าย   
งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินบ ารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ าการ เงินโครงการ          
จัดการศึกษาส าหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ    
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ     
การประชุม  

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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