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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คร้ังที่ 2/๒๕๕8 

วันที่  20  กุมภาพันธ ๒๕๕8  เวลา 13.30 น. 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ  

     - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/๒๕๕8 วันท่ี 23 มกราคม ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 

     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 

     3.2  พิจารณารับรองขอมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เก่ียวกับการบริหารเงินเพ่ือปองกัน

ความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

     3.3 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

     3.4  พิจารณาแตงต้ังคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

     3.5  พิจารณาทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และ

วิธีการไดมาซ่ึง นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  

     3.6  พิจารณากรอบคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 

  4.1 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                         

สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

      4.2  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด) หลักสูตรใหม  

พ.ศ. 2555 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

               4.3  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

             4.4  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี  

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

  4.5  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) จํานวน 3 สาขาวิชา  
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

           4.6  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา  

คณะครุศาสตร   

  4.7  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 4 สาขาวิชา คณะครุศาสตร   

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 

  5.1  รายงานประจําป พ.ศ. 2557  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  ๕.2  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/๒๕๕8 

เม่ือวันท่ี 23 มกราคม ๒๕๕8   

      ๕.3  รายงานการรับ – จายงบประมาณเงินรายได 

   

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

 - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  

     - 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ 

   -  
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/๒๕๕8  
ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 1/๒๕๕8 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 

๒๕๕8 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงาน         

การประชุม เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ ๒๕๕8 ซ่ึงกรรมการมิไดแจงใหมีการแกไขรายงานการประชุม 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา  

 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต    

 สรุปเร่ือง 

 ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซ่ึงเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2558 และมีนักศึกษาภาคปกติ และ         

ภาคพิเศษ (กศ.บป.) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(หลักสูตรใหม) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี           

พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒)            
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พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวชิาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2558 มหาวิทยาลัยฯ               จึง

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 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 และปริญญาบัณฑิต   

๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  

 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

นักศึกษาภาคปกต ิ  
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การบริหารการศึกษา 24 

หลักสูตรและการสอน 3 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

รัฐประศาสนศาสตร 45 

การจัดการ 7 

การจัดการท่ัวไป 1 

รวมท้ังส้ิน 81 
 

 

 ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี

นักศึกษาภาคปกต ิ  

ครุศาสตรบัณฑิต 707 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 3 

เทคโนโลยีบัณฑิต 14 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 9 

บัญชีบัณฑิต 16 

รวม 753 

นักศึกษาภาคพิเศษ  

ครุศาสตรบัณฑิต 2 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 2 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 15 

เทคโนโลยีบัณฑิต 13 

นิติศาสตรบัณฑิต 3 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 6 

บัญชีบัณฑิต 3 

รวม 44 

รวมท้ังส้ิน 797 

 

  

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 2/๒๕๕8 

วันท่ี  20 กุมภาพันธ ๒๕๕8 
 

 สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 

  

 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา (คน)  

ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

จํานวนนักศึกษา (คน)  

ระดับปริญญา

มหาบัณฑิต (เพ่ิมเติม) 

รวมจํานวนนักศึกษา 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

นักศึกษาภาคปกต ิ    

การบริหารการศึกษา 24  24 

หลักสูตรและการสอน 3  3 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  1 

รัฐประศาสนศาสตร 45 80 125 

การจัดการ 7  7 

การจัดการท่ัวไป 1  1 

รวมท้ังส้ิน 81 80 161 
 

 

 ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา 

จํานวนนักศึกษา (คน)  

ระดับปริญญาตร ี

จํานวนนักศึกษา (คน) 

ระดับปริญญาตรี 

(เพ่ิมเติม) 

รวมจํานวนนักศึกษา 

ระดับปริญญาตร ี

นักศึกษาภาคปกต ิ    

ครุศาสตรบัณฑิต 707 1 708 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 4  4 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 3  3 

เทคโนโลยีบัณฑิต 14  14 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 9  9 

บัญชีบัณฑิต 16  16 

รวม 753 1 754 

นักศึกษาภาคพิเศษ    

ครุศาสตรบัณฑิต 2  2 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 2  2 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 15  15 

เทคโนโลยีบัณฑิต 13  13 

นิติศาสตรบัณฑิต 3  3 
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บริหารธุรกิจบัณฑิต 6  6 

บัญชีบัณฑิต 3  3 

รวม 44  44 

รวมท้ังส้ิน 797 1 798 

 

  

 3.2   พิจารณารับรองขอมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เกี่ยวกับการบริหารเงินเพ่ือ

ปองกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
 

  สรุปเร่ือง 

  ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๕๑๑/ว๘๐ ลงวนัท่ี ๒๑ 

มกราคม ๒๕๕๘ ขอความอนุเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารเงินเพ่ือปองกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐ โดยขอใหมหาวิทยาลัยใหขอมูลเบื้องตน ไดแก  

  (๑) สําเนารายงานการเงินประจํา พรอมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับลาสุด 

  (๒) สําเนาคําสั่งแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน 

  (๓) สําเนาคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจอนุมัติสั่งจายเงิน 

  (๔) สําเนาคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามในเช็คและเง่ือนไขการลงนาม 

  (๕) จํานวนบัญชีธนาคารทุกแหงท่ีเปดในนามมหาวิทยาลัย 

และขอความอนุเคราะหกรอกแบบสอบถามพรอมท้ังลงนามรับรอง โดยสภามหาวิทยาลัยมาภายใน ๓๐ วัน  

  มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดเตรียมขอมูลเบื้องตน ท้ัง ๕ รายการ ดังกลาวขางตนเรียบรอยแลว และได

ดําเนินการกรอกแบบสอบถาม เรื่อง การควบคุมดานการเงินการคลังของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัย

ไดพิจารณารับรอง ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเลม) 

 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  “มาตรา ๑๘(๑๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใด

โดยเฉพาะ” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

  ๑. พิจารณารับรองขอมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เก่ียวกับการบริหารเงินเพ่ือปองกัน 

ความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

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

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

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

  

 

 

 

 

 
 

 

 3.3 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 

  ตามท่ี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน ซ่ึงมีวาระการดํารง

ตําแหนง ๓ ป และไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ัง ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี  ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ตั้งแตวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เปนตนมานั้น ไดครบวาระการดํารงตําแหนง เม่ือวันท่ี 5

กุมภาพันธ 2558  

               ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงนายก

สภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ “ขอ ๕ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งเรียกวา 

“คณะกรรมการสรรหา” ประกอบดวย 

  (1)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง   เปนประธาน 

  (๒)  อธิการบดี       เปนกรรมการ 

  (๓)  ผูแทนรองอธิการบดี จํานวนสองคน    เปนกรรมการ 

  (๔)  ผูแทนคณบดี จํานวนสองคน     เปนกรรมการ 

  (๕)  ผูแทนผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาสวนราชการ 

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  จํานวนสองคน     เปนกรรมการ 

  (๖)  ผูแทนบุคลากรประเภทคณาจารยประจํา  จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

  (๗)  ผูแทนบุคลากรประเภทขาราชการ และพนักงาน จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

  การไดมาซ่ึงกรรมการตามขอ ๕(๓),(๔),(๕)  ใหบุคคลประเภทนั้น ๆ เลือกกันเอง 

  กรรมการตามขอ ๕(๖) ใหมหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรงจากคณาจารยประจํา โดยเลือกผูท่ีไดรับ

คะแนนสูงสุดตามลําดับ จํานวนสองคน กรณีผูไดรับคะแนนสูงสุดมีมากกวาสองคน ใหใชวิธีการจับสลากใหเหลือ              

สองคน....” 
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  กรรมการตามขอ ๕(๗) ใหมหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรงจากขาราชการ และพนักงาน โดยเลือก         

ผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับ จํานวนสองคน กรณีผูไดรับคะแนนสูงสุดมีมากกวาสองคน ใหใชวิธีการจับสลากให

เหลือสองคน 

              ใหคณะกรรมการสรรหา เลือกกรรมการตามขอ ๕(๓),(๔),(๕),(๖) และ (๗) คนหนึ่งเปนเลขานุการ” 

  ขอ ๖ ระบุวา “.... ใหมีการดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย ภายในเกาสิบวันนับแต

วันท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนง”  

 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเลม) 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย          

ราชภัฏเทพสตรี 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

   ๑. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมา                    

ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔    

                    ขอ ๕  ระบุวา “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการ 

สรรหา ประกอบดวย 

 

 

 

 

   (๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธาน 

  (๒)  อธิการบดี เปนกรรมการ 

           (๓)  ผูแทนรองอธิการบดี จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

            (๔)  ผูแทนคณบดี จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

            (๕)  ผูแทนผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาสวน

ราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

 (๖)  ผูแทนบุคลากรประเภทคณาจารยประจํา จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

            (๗)  ผูแทนบุคลากรประเภทขาราชการ และพนักงาน จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

             การไดมาซ่ึงกรรมการตามขอ ๕(๓),(๔),(๕)  ใหบุคคลประเภทนั้น ๆ เลือกกันเอง 

 กรรมการตามขอ ๕(๖) ใหมหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรงจากคณาจารยประจํา โดยเลือกผูท่ีไดรับ

คะแนนสูงสุดตามลําดับ จํานวนสองคน กรณีผูไดรับคะแนนสูงสุดมีมากกวาสองคน ใหใชวิธีการจับสลากใหเหลือสองคน 

 กรรมการตามขอ ๕(๗) ใหมหาวิทยาลัยจัดเลือกตั้งโดยตรงจากขาราชการ และพนักงาน โดยเลือก         

ผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับ จํานวนสองคน กรณีผูไดรับคะแนนสูงสุดมีมากกวาสองคน ใหใชวิธีการจับสลากให

เหลือสองคน 

             ใหคณะกรรมการสรรหา เลือก กรรมการตามขอ ๕(๓),(๔),(๕),(๖) และ (๗) คนหนึ่งเปนเลขานุการ” 
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            ขอ ๖   ระบุวา “.... ใหมีการดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย ภายในเกาสิบวันนับแต

วันท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนง”   

   

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

               ๑.  พิจารณาแตงตั้งกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธาน 

 2.  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 3.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือ - สกุล 

ตําแหนงใน

คณะกรรมการสรรหาฯ 
ตําแหนง 

ตาม

ขอบังคับฯ 

๑  ประธาน กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ขอ ๕ (๑) 

๒ รองศาสตราจารยนันทนา  แจงสุวรรณ กรรมการ อธิการบดี ขอ ๕ (๒) 

๓ ศาสตราจารยประดิษฐ  พงศทองคํา กรรมการ ผูแทนรองอธิการบดี ขอ 5 (๓) 
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๔ ผูชวยศาสตราจารยเพียงใจ เจยีรวิชญกุล กรรมการ 

๕ ผูชวยศาสตราจารยสัมฤทธิ์  เสนกาศ กรรมการ 
ผูแทนคณบดี ขอ 5 (๔) 

๖ ผูชวยศาสตราจารยธนิดา  ภูแดง กรรมการ 

๗ อาจารยจุติรัช  อนุกูล กรรมการ 
ผูแทนผูอํานวยการ ขอ 5 (๕) 

๘ ผูชวยศาสตราจารยศรีสุภา  นาคธน กรรมการ 

๙ ผูชวยศาสตราจารยไกรฤกษ  ยี่เฮ็ง กรรมการ 
ผูแทนคณาจารยประจํา ขอ 5 (๖) 

๑0 ผูชวยศาสตราจารยสกล  นันทศรีวิวัฒน กรรมการ 

11 นางภัคจิรา  แทนทอง กรรมการ 
ผูแทนขาราชการและพนักงาน ขอ 5 (7) 

12 นายสมชาย  แกวเกิด กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4  พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรุปเร่ือง 

  เพ่ือใหการออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการ

ปรับปรุง แกไขระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงไดมีการพิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภา
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มหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซ่ึงคณะ

อนุการกรรมการฝายกฎหมาย ประกอบดวย 

  ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนหนึ่งคน เปนประธานอนุกรรมการ  

  ๒. ผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก   จํานวนหนึ่งคน  เปนอนุกรรมการ  

  ๓. ผูบริหารท่ีดํารงตําแหนงรองอธิการบดี    จํานวนหนึ่งคน เปนอนุกรรมการ 

  ๔. ผูบริหารท่ีดํารงตําแหนงคณบดี    จํานวนหนึ่งคน  เปนอนุกรรมการ   

  ๕. คณาจารยประจํา (ดานกฎหมาย)   จํานวนสองคน เปนอนุกรรมการ 

  ๖. นิติกรมหาวิทยาลัย      จํานวนหนึ่งคน เปนอนุกรรมการ 

  ๗. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     เปนเลขานุการ 

  ๘. เจาหนาท่ีประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  จํานวนหนึ่งคน เปนผูชวยเลขานุการ  

  ๙. เจาหนาท่ีงานวินัยและนิติการ   จํานวนหนึ่งคน เปนผูชวยเลขานุการ  

  โดยใหคณะกรรมการมีหนาท่ี ดังนี้ 

  ๑. พิจารณากลั่นกรองการออกระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย กอนนําเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัย 

  ๒. พิจารณาตรวจสอบ และดําเนินการปรบัปรุง แกไข ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยท่ีไมเปนไปตามขอกฎหมายและระเบียบราชการ 

  ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการทาบทามผูท่ีมีคุณสมบัติตามตําแหนงเรียบรอยแลว ดังรายชื่อ

ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม 

 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  “มาตรา ๑๘(๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณา

และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาท่ีของ

สภามหาวิทยาลัย” 

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

  ๑. พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

   

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

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

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

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

(ราง) 
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คําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ท่ี ........./2558 

เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี ....../............ เม่ือวันท่ี .......เดือน ............. 

พ.ศ. ........  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้ 

  ๑. นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล    ประธานอนุกรรมการ 

  ๒. นายโอภาส  เขียววชิัย    อนุกรรมการ  

  ๓. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี  อนุกรรมการ 

  ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรสุดา  เพชรใส อนุกรรมการ 

  ๕. อาจารยบุญสนอง  เภาคํา   อนุกรรมการ 

  ๖. อาจารยอภิชาติ  อาวจําปา   อนุกรรมการ 

  ๗. นายศุภธี  โตสกุล    อนุกรรมการ 

  ๘. ผูชวยศาสตราจารยวันดี  เภาคํา  เลขานุการ 

 ๙. นายวัชระ รักษาพล    ผูชวยเลขานุการ 

 ๑๐. นางสาวชญานิษฐ  บุญมี   ผูชวยเลขานุการ 

 ใหคณะกรรมการมีหนาท่ี ดังนี้ 

  ๑. พิจารณากลั่นกรองการออกระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย กอนนําเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัย 

 ๒. พิจารณาตรวจสอบ และดําเนินการปรับปรุง แกไข ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยท่ีไมเปนไปตามขอกฎหมายและระเบียบราชการ 

 ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และใหยกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี ๕/๒๕๕๕           

เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

  สั่ง ณ วันท่ี ........เดือน ........................... พ.ศ. .... 

 

 

  (...............................................)  

          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
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 3.5   พิจารณาทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ 

และวิธีการไดมาซึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔   
 

  สรุปเร่ือง 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัย ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ 

และวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  ซ่ึงขอบังคับฉบับดังกลาวยังบังคับใชอยู ณ ปจจุบัน นั้น 

  ท่ีประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติเสนอให

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงจากท่ีประชุมไดพิจารณาการ

ดําเนินการท่ีผานมาพบวามีขอสังเกต ๒ ประเด็น ดังนี้ 

  ๑. องคประกอบของคณะกรรมการสรรหามีสัดสวนท่ีไมเหมาะสม เชน ระหวางคณบดี (มี ๖ คณะ)              

กับผูอํานวยการศูนย/สํานัก (มี ๓ สํานัก) มีจํานวนเทากันคือ ๒ คน และขาดตัวแทนอาจารยหรือหนวยงานอ่ืนๆ             

รวมกลั่นกรอง 

  ๒. ข้ันตอนกระบวนการสรรหาขาดการมีสวนรวมจากประชาคมสวนใหญ รวมท้ังไมชัดเจนในแนว

ปฏิบัติ  

  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔               

และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามประเด็นการขอแกไข ดังรายละเอียดใน

เอกสารประกอบการประชุม  
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

  พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  “มาตรา ๑๘(๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวน

ราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปน

เรื่องๆ ก็ได” 
 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

  ๑. พิจารณาทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และ

วิธีการไดมาซ่ึง นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔   



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 2/๒๕๕8 

วันท่ี  20 กุมภาพันธ ๒๕๕8 
 
  ๒. พิจารณาทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และ

วิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔    

  ๓. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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

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

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

    3.6  พิจารณากรอบคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

  สรุปเร่ือง 

  ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการจัดทํากรอบคําของบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ ตาม

แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ ายประจําป  และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตร ี                  

พ.ศ. 2559 – 2563 ท้ังนี้  ไดผานการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2558  

  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติกรอบคําของบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

       “มาตรา ๑๘ (๑) “กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา  

การวิจัย  การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู  การทะนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” 

  

     ประเด็นเสนอพิจารณา 

                  ๑.  อนุมัติกรอบคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 

 4.1  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

  สรุปเร่ือง 

  เนื่องดวย อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดลาออก จํานวน 1 คน เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและการเรียน

การสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) จากเดิม นางสาวอัญธิกา มะโนวงศ เปลี่ยนเปน นายกาสัก 

เตะขันหมาก ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2558 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  ใน

คราวประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียด           

ในเอกสารประกอบการประชุม 

 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 

           ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ

หลักสูตรและตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 

  

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

        ๑. พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

     ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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

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

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

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

  

 

 

 4.2  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด) หลักสตูรใหม  

พ.ศ. 2555 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 

  สรุปเร่ือง 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดนําเสนอการขออนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี

บัณฑิต (รป.ด) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ         

เทพสตรี ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2558 และสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบมหาวิทยาลัยฯ ทบทวนขอมูล 

กรณีการงดรับนักศึกษาและกรณีการปดหลักสูตร โดยประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรายงานตอสภามหาวิทยาลัย นั้น 

  มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามขอสังเกต

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรณีการขอปดหลักสูตรดังกลาวแลว ไดขอเสนอแนะใหดําเนินการขออนุมัติปด

หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย โดยการขอปดหลักสูตรจะสมบูรณเม่ือนักศึกษารายสุดทายสําเร็จการศึกษา ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555  สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 

    “พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากําหนด” 
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   ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด) หลักสูตรใหม  

พ.ศ. 2555 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร     

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 

  สรุปเร่ือง 

        ตามท่ี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) ตั้งแตปการศึกษา 2549 นั้น เนื่องจากไมได

เปดรับนักศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอปดหลักสูตร

ดังกลาว ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2557 เปนตนไป  

  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2558 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี          

2/๒๕๕8 เ ม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2558 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติปดหลักสูตร                   

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 

    “พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากําหนด” 

 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 

    ๑.  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.4  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี  

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

 

  สรุปเร่ือง 

  ตามท่ี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) ตั้งแตปการศึกษา 2549 นั้น เนื่องจากไมไดเปดรับนักศึกษา 

ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอปดหลักสูตรดังกลาว ตั้งแต

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 255๗ เปนตนไป  
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 ท้ังนี้  ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2558 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราว

ประชุมครั้งท่ี 2/๒๕๕8 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2558 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ               

ปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 

    “พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากําหนด” 

 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 

    ๑.  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.5  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จํานวน 3 สาขาวิชา  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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วันท่ี  20 กุมภาพันธ ๒๕๕8 
 
  

  สรุปเร่ือง 

  ตามท่ี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดดําเนินการเปดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต (ทล.บ.) ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 3 สาขาวิชา ไดแก 

  1.  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

  2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) 

  3.  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

  เนื่องดวยปจจุบัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการ

พัฒนาหลักสูตรใหมใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และเอ้ือตอการประกอบอาชีพของนักศึกษามาก

ข้ึนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงไดงดรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1             

ปการศึกษา 2557 เปนตนมา   

  ในการนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จํานวน 3 

สาขาวิชาดังกลาว โดยคณะยังคงเปดสอนนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรนี้ จนกระท่ังนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จ

การศึกษาแตจะไมรับนักศึกษาเพ่ิมเติมอีก ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2558 และผานความ

เห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/๒๕๕8 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2558 จึงนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จํานวน 3 สาขาวิชา ดังรายละเอียดใน

เอกสารประกอบการประชุม 

 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 

    “พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากําหนด” 

 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 

    ๑.  พิจารณาอนุมัติ ปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จํานวน 3 สาขาวิชา  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้ 

   (๑)  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

   (๒)  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) 

   (๓)  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

    ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

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

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

 

 

 4.6  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา  

คณะครุศาสตร   
 

  สรุปเร่ือง 

  ตามท่ี คณะครุศาสตร ไดดําเนินการเปดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549) ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2549 นั้น 

เนื่องจาก ศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวนไมครบ คณะครุศาสตร จึงขอปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549) ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2557 เปนตนไป 

  ประกอบกับ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2551) คณะครุศาสตร ไดดําเนินการเปดการเรียนการสอนตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551       แต

เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีแนวปฏิบัติใหแตละสาขาวิชาปรับหลักสูตรใหไดตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาไทย คณะครุศาสตร จึงไดจัดทําหลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีไดตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาไทย ดังนั้น จึงขอปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2551) ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2557 เปนตนไป 

  ท้ังนี้ คณะครุศาสตร ยังคงเปดสอนนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549) และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ          

การสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) จนกระท่ังนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษา แตจะไมรับนักศึกษา

เพ่ิมเติมอีก ซ่ึงไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร เม่ือวันท่ี 28 

มกราคม 2558 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/๒๕๕8 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 

2558 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชาคณะ

ครุศาสตร ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 

    “พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากําหนด” 

 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 

    ๑.  พิจารณาอนุมัติ ปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา คณะครุศาสตร ดังนี้ 

 (๑)  หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)  

 (๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2551)   
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    ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

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

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

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

 

 

 4.7  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 4 สาขาวิชา คณะครุศาสตร   
 

  สรุปเร่ือง 

  ตามท่ี คณะครุศาสตร ไดดําเนินการเปดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 4 

สาขาวิชา ไดแก 

  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว พ.ศ.2547 โดยเปดรับ

นักศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2547 
  2.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2547         

โดยเปดรับนักศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2547 

  3.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548)

โดยเปดรับนักศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2548 
  4.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาพลศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548)

โดยเปดรับนักศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2548 
  ในการนี้ คณะครุศาสตร จึงขอปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 4 สาขาวิชาดังกลาว ต้ังแต

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โดยคณะยังคงเปดสอนนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรนี้ จนกระท่ังนักศึกษาคน

สุดทายสําเร็จการศึกษา ซ่ึงไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 

เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2558 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี             2/๒๕๕8 เม่ือ

วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2558 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติปดหลักสูตร               ครุศาสตร

บัณฑิต จํานวน 4 สาขาวิชา คณะครุศาสตร ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 

    “พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากําหนด” 
 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 

    ๑.  พิจารณาอนุมัติ ปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 4 สาขาวิชา ดังนี้ 
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 (1)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว พ.ศ. 2547 

 (2)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2547 

 (3)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2548) 

 (4)   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาพลศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548) 

    ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

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

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

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

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 

 ๕.1  รายงานประจําป พ.ศ. ๒๕๕7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

  สรุปเร่ือง 

  ตามอํานาจและหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗    

มาตรา ๓๑ (๖) กําหนดไววา “เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภา

มหาวิทยาลัย”   

 บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทํารายงานประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                         

เทพสตรี เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 

           กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๓๑ (๖)   

 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๕.2   สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/๒๕๕8 เมื่อ

วันที่ 23 มกราคม 2558  

 

  สรุปเร่ือง 

  ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งป 

ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น               

ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย  ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ วา ควรตองมีการรายงาน         

ผลการดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 

         บัดนี้  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภา

มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม ๒๕๕8 เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 

๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 2/๒๕๕8 

วันท่ี  20 กุมภาพันธ ๒๕๕8 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................ 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๕.3   รายงานการรับ - จายงบประมาณเงินรายได  

 

  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           
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จัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตสะสม ประจําเดือน มกราคม ๒๕๕8 ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จายเงิน งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ประจําเดือน มกราคม 2558 ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 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 ………………………………………..…………………………….………………………………. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

  - 
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ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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