
การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ 

วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
------------------------ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ  
     - 
ระเบยีบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 
     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปรญิญาบัณฑิต 
     ๓.๒   พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนวและพลศึกษา (๕ ปี) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะครุศาสตร์ 
     ๓.๓  การขอขยายระยะเวลาพิจารณาคําร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     ๓.๔  พิจารณาการจัดทําสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคลท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณา
ตรวจสอบ กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงศรี จํากัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุรวมบัวหลวง จํากัด 
     ๓.๕  พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินสะสม 
     ๓.๖   พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..... 
     ๓.๗   พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
     ๓.๘   พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
      
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักท้วง 
  ๔.๑  พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (๕ ปี) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๔.๒  พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๔.๓  พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๕.๑  การเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
  ๕.๒  สรุปการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
    ๕.๓  รายงานการรับ - จ่ายงบประมาณเงินรายได้      
  ๕.๔  แจ้งผลการอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ของผู้สําเร็จการศึกษา โดยการขอมติเป็นลายลักษณ์อักษร 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 - 

ระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  

     - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

 
ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน             
การประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ บัดน้ี กรรมการได้แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังน้ี 

 
ระเบยีบวาระที่ 
หน้า/บรรทัด 

ข้อความเดิม ส่วนทีข่อแก้ไข/เพิ่มเติม 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ 

หน้าที่ ๒๐ บรรทัดที่ ๑๔ 
 

“…นางสาววราณี  ถนอมปัญญารักษ์...” “…นางสาวราณี  ถนอมปัญญารักษ์...” 

 
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอนุมัติ – เพื่อพิจารณา  
 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑติ และปริญญาบณัฑิต    

 สรุปเรื่อง 
 ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ และมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 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 และสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    “มาตรา ๑๘ (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับอนุปริญญา และ 

ปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

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

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

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

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

 
สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
   การบริหารการศึกษา ๒๑ 
   การสอนภาษาอังกฤษ ๒ 
   หลักสูตรและการสอน ๒ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ 
   รัฐประศาสนศาสตร ์ ๒๖ 
   การจัดการ ๒ 

รวมทั้งสิ้น ๕๔ 
 
ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี
นักศึกษาภาคปกติ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๑ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๒ 
เทคโนโลยีบัณฑิต ๙ 
นิติศาสตรบัณฑิต ๑ 
รัฐประศาสศาสตรบัณฑิต ๑ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๖ 

รวม ๒๐ 
นักศึกษาภาคพิเศษ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๑ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๒ 

รวม ๓ 
รวมทั้งสิ้น ๒๓ 

  
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๒ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา (๕ ปี) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะครุศาสตร์ 
 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้พัฒนาหลักสูตรด้านจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษาให้มี
มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับบริบทชุมชนและสังคมท้องถิ่น เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถนําความรู้ 
เทคนิควิธีและทักษะการบริการทางจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษาไปประยุกต์ใช้ในองค์การ ชุมชน และหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ และสามารถค้นคว้าวิจัยพัฒนาวิชาชีพจิตวิทยาและพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น ประกอบกับสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและ             
พลศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะครุศาสตร์ ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่ กําหนด                
โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗             
ผ่านสภาวิชาการพิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ปรับ 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
        จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                     
 
   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

      ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               “ มาตรา ๑๘ (๗)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน         
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
      ๒.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒   
  “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 
และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
      ประเด็นเสนอพิจารณา 

    ๑.  พิจารณาอนุมัติ 
    ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๓  การขอขยายระยะเวลาพิจารณาคําร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  สรปุเรื่อง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗  มีมติมอบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นําข้อทักท้วง ข้อเสนอแนะ  
และข้อสังเกตจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาเพ่ิมเติม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป           
ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ เสนอขอขยาย
เวลาได้ตามความจําเป็น ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย การสอบสวน
พิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑           
ได้กําหนดให้  
   “ข้อ ๙๘ ให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณาเรื่องรอ้งทุกขใ์หแ้ล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งน้ี ต้องไม่เกินเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข ์
     ... กรณีมคีวามจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แลว้เสร็จภายในเวลาดังกล่าวในวรรคหน่ึง   
ใหส้ภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติขยายเวลาได้ตามความจําเป็นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว” 
  คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทกุข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณี         
มีความจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ได้ เน่ืองจากนายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ รับเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย กรณี ไม่ได้รับความเป็นธรรมเน่ืองจากคําสั่งของผู้บังคับบัญชา 
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ครบกําหนดในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ และนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รับเรื่องร้องทุกข์             
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ครบกําหนดในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗             
ซึ่งระยะเวลาในการพิจารณาเหลือน้อย ประกอบกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านติดภารกิจราชการ ไม่สามารถ
ดําเนินการจัดประชุมและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ทันกําหนดระยะเวลา  
  ในการน้ี คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขออนุญาต             
สภามหาวิทยาลัยฯ ขอขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน นับแต่วันที่ครบกําหนดดังกล่าว          
 

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา  
การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   “ข้อ ๙๘ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งน้ี ต้องไม่เกินเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ 
   ... กรณมีีความจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าวในวรรคหน่ึง   
ใหส้ภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติขยายเวลาได้ตามความจําเป็นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว” 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 

    ๑.  เพ่ืออนุมัติขยายระยะเวลาพิจารณาคําร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๔  พิจารณาการจัดทําสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคลท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดได้
พิจารณาตรวจสอบ กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงศรี จํากัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมบัวหลวง จํากัด 
 
  สรุปเรื่อง 
  ด้วย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในคราวประชุมครั้งที่       
๒/๒๕๕๗ มีมติมอบหัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดําเนินการ ดังน้ี  
   ๑)  ให้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ และอาจจะเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ทดลอง            
นําเงินบางส่วนไปลงทุนก่อน ถ้าผลตอบแทนดีจึงเพ่ิมจํานวนเงินลงทุน 
   ๒)  ส่งร่างสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่สํานักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาตรวจสอบ
แล้ว ให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด 
พิจารณาว่ารับสัญญาน้ีได้หรือไม่ 
   ๓) มอบคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์เสนีย์  เจริญสุข ตรวจสอบแนบท้ายสัญญา 
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ  
  กลุ่มงานวินัยและนิติการ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ดําเนินการจัดส่งหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ศธ ๐๕๔๙/๖๗๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แจ้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด พิจารณาว่า
รับสัญญานี้ได้หรือไม่ และจัดส่งหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศธ ๐๕๔๙/๖๘๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
แจ้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด พิจารณาว่ารับสัญญาน้ีได้หรือไม่ และต่อมาได้มีการดําเนินการ ดังน้ี 
   ๑) วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กลุ่มงานวินัยและนิติการได้รับหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด ที่ ๗๒๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง สัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบว่า เห็นชอบกับร่างสัญญาดังกล่าว  
   ๒) วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับบันทึกข้อความของอาจารย์เสนีย์  เจริญสุข         
ที่ มนส.๒๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานการตรวจสอบร่างเอกสารแนบท้ายสัญญาของร่างสัญญาการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล 
   ๓) วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารวางแผนและพัฒนา ได้รับหนังสือของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด ที่ ๕๗/๐๑๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอนําส่งสัญญาการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย บลจ.กรุงศรี จํากัด แจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบว่า เห็นชอบให้แก้ไข
ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งกลับมา และได้จัดทําสัญญาฉบับดังกล่าวสําหรับใช้ลงนามมาพร้อมกันน้ี  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอการจัดทําสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่สํานักงานอัยการสูงสุดได้
พิจารณาตรวจสอบแล้ว กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม             
บัวหลวง จํากัด ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 
  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา 
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” 
  “มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
  “มาตรา ๑๘ (๑๖) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้า 
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอ่ืน 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดทําสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่สํานักงานอัยการสูงสุดได้
พิจารณาตรวจสอบ กับบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนรวม กรุงศรี จํากัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม             
บัวหลวง จํากัด 

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๕  พจิารณาอนุมัติงบประมาณเงินสะสม 
 

  สรปุเรื่อง 
  ด้วย การก่อสร้างอาคารอํานวยการและการศึกษาต่อเน่ืองได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงจําเป็นต้องย้าย
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคารกับภารกิจการดําเนินงานของ
หน่วยงาน โดยกําหนดให้อาคารอํานวยการและการศึกษาต่อเน่ืองเป็นอาคารสํานักงานอธิการบดี และหน่วยงานสนับสนุน
อ่ืนๆ ยกเว้น กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งจะย้ายไปอาคาร ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เน่ืองจากเป็นอาคารกิจการ
นักศึกษา  สําหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาคาร ๑๖) ที่ปฏิบัติงานสํานักงาน
อธิการบดีเดิมน้ัน จะใช้เป็นห้องสํานักงานคณบดีและห้องเรียนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเดิมต้ังอยู่อาคารเดียวกับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในการปรับย้ายหน่วยงานดังกล่าว จําเป็นต้องปรับอาคารสถานที่เพ่ิมเติม จัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ปรับปรุงสํานักงานให้เหมาะสม จึงจําเป็นต้องของบประมาณจํานวน ๑๙,๙๔๐,๘๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสน    
สี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) จากเงินรายได้สะสม (งบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยฯ ได้นําเรื่องการขอ
งบประมาณการย้ายหน่วยงานของสํานักงานอธิการบดี เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ 
โดยให้ทําโครงการรายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  และตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดลพบุรีให้ดําเนินการโครงการ   
อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ต้ังแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมานั้น ปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังขาด   
การปรับภูมิทัศน์และสิ่งอํานวยความสะดวกในการพักค้างแรมของนักเรียนและนักศึกษา ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดกิจกรรม
ภายในโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ พร้อมที่จะรับรองการใช้งานจริงในอนาคต จึงของบประมาณ
เพ่ิมเติม อีกจํานวน ๑,๐๔๗,๑๐๐ บาท (หน่ึงล้านสี่หมื่นเจ็ดพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) จากเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย 
(บัณฑิตศึกษา)  
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินสะสม ดังน้ี 
  ๑. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม จากเงินรายได้สะสม (งบกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัย) จํานวน ๑๙,๙๔๐,๘๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 
  ๒. โครงการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ เพ่ือรองรับการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  จากเงินรายได้
สะสมของมหาวิทยาลัย (บัณฑิตศึกษา) จํานวน ๑,๐๔๗,๑๐๐ บาท (หน่ึงล้านสี่หมื่นเจ็ดพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๙๘๗,๙๐๐ บาท (ย่ีสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   

กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
“มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 

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

งบประมาณเกินกว่าที่ได้รับการอนุมัติไว้ในวรรคแรก ให้มหาวิทยาลัยจัดทําคําขอต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมเสนอขออนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย ทั้งน้ีต้องไม่เกินวงเงินส่วนที่กันไว้ร้อยละย่ีสิบของงบประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณน้ัน” 

 ข้อ ๒๒ วรรคสอง “การใช้จ่ายเงินสะสมให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย” 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. พิจารณาอนุมัติ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๖   พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี วา่ด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม น้ัน 
  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการติดตามฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประกอบกับจะต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นไปด้วยความเหมาะสม  
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรกําหนดให้มีระเบียบการจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุม ครั้งที่             
๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยกําหนดอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายต่อปี ในอัตรา ดังน้ี 
   ๑.  ประธาน   ๒๕,๐๐๐ บาท 
   ๒.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๓.  เลขานุการ   ๗,๐๐๐  บาท 
   ๔.  ผู้ช่วยเลขานุการ  ๕,๐๐๐ บาท 
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
       “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
    “มาตรา ๑๘ (๑๒) “ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เก่ียวกับการบริหารการเงินการจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้อง” 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 
 
 ประเด็นเสนอพิจารณา 
                 ๑.  พิจารณาเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ที่เสนอ 

 ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๗   พิจารณาร่าง ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณายกร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เก่ียวกับการกําหนดขั้นตอน รายละเอียด การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ โดยศึกษาข้อมูล
จากหน่วยงานภายนอกนํามาประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ มีมติมอบให้มหาวิทยาลัยฯ แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนด
ขั้นตอน รายละเอียดการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดขั้นตอน รายละเอียด การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ ๐๒๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการได้ดําเนินการ
ประชุมพิจารณายกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เก่ียวกับการกําหนดขั้นตอน รายละเอียด การพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ โดยศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกนํามาประกอบการพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และได้เสนอร่างข้อบังคับดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี พิจารณา  
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗             
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้เสนอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในการน้ี มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
       “มาตรา ๑๘ (๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
ว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย 
  ๒.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
                   ๑.  พิจารณาเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ที่เสนอ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓.๘  พจิารณาร่าง ข้อบงัคับมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ีวา่ด้วยการประเมินผลการศกึษาระดบั
ปรญิญาตรี (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. .... 
   

  สรปุเรื่อง 
  โดยเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ในข้อ ๑๐ วรรคที่ ๔ ที่ได้ระบุว่า “วันที่สําเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภาวิชาการอนุมัติให้
สําเร็จการศึกษา” น้ัน เพ่ือให้มีความเหมาะสม จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณายกเลิกข้อความดังกล่าว และให้ใช้
ข้อความต่อไปน้ีแทน “วันที่สําเร็จการศึกษา ให้ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา”  
  ทั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
  “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็นเรื่องๆ ก็ได้” 
  “มาตรา ๑๘(๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
                   ๑.  พิจารณาเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที ่๒) พ.ศ. .... ที่เสนอ 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติ – เพื่อทักท้วง 
 ๔.๑  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
(๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (๕ ปี) (หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๕๗) 
เป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ตามข้อสังเกต
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ น้ัน  
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบพบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไม่มีพระราชกฤษฎีกา
เก่ียวกับครุยวิทยฐานะ และชื่อปริญญาในหลักสูตรดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับครุยวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีอยู่ จึงขอเสนอเปลี่ยนช่ือหลักสูตรเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ในการน้ี มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาขึ้น เพ่ือให้ตอบสนองต่อนโยบายการศึกษาระดับชาติอันเป็นผลให้เกิดการพัฒนา
สังคมของประเทศต่อไป ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในคราวประชุม              
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗  
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

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

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
             ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ

หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 
      ๑. พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (๕ ปี)

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๗) 
      ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
         สรุปเรื่อง 

          เน่ืองจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการปรับเปลี่ยนอัตรากําลังของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงทําให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ดังน้ี 
   ๑.  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
   ๒.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
   ๓.  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
        (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
   ๔.  หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
  ทั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคราวประชุม          
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

    กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 

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

ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 
        ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 “ข้อ ๔ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ

หลักสูตรและต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
 
ประเด็นเสนอพิจารณา 

 ๑. พิจารณาอนุมัติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําสูตร  
 ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย …………………………………………...…………………………….………………….……… 

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

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

๔.๓  พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   

  สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเสนอปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน ๓ หลักสูตร           
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน ๑ หลักสูตร ดังน้ี  
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
  ๒.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
  ๓.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
  ๔.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
  เน่ืองจากทุกหลักสูตรไม่ได้เปิดรับนักศึกษา และไม่มีนักศึกษาตกค้าง ทั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร ดังรายละเอียด          
ในเอกสารประกอบการประชุม  

     กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด”  

      ประเด็นเสนอพิจารณา 
      ๑.  พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 

 ๕.๑  การเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

สรุปเรื่อง 
  ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  สุขเกษม  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธ์ิ  เสนกาศ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กลุ่มที่ ๒ และรองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กลุ่มที่ ๓ ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง 
  มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร    
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ เรียบร้อยแล้ว มีผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร แทน ดังน้ี 

  กลุ่มที่ ๒  ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะต่างๆ จํานวนสองคน 

     ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปกรณ์  แก้วเงิน 

     ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง   
  กลุ่มที่ ๓  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จํานวนหน่ึงคน 

     ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา  นาคธน 

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑. เพ่ือทราบ 
๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย................................................................................................................. 

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

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

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

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๕.๒   สรปุการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 
เม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ระยะครึ่งปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ัน  ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัย  ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า ควรต้องมีการรายงานผล           
การดําเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
         บัดน้ี  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตามการดําเนินการสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัย            
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่สมควรจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๕.๓   รายงานการรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได ้ 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวดที่ ๒ กําหนดไว้ว่าการรับเงินและการเก็บเงินข้อ ๑๕ ให้งานคลังมีหน้าที่จัดทํารายงานเก่ียวกับการ
บริหารงบประมาณและการเงิน (๑) จัดทํางบเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ - จ่ายเงินเสนออธิการบดีทุกเดือน 
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังได้จัดทํารายงานการรับจ่ายงบประมาณ
เงินรายได้ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา เงินโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับ
นักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตร-
ดุษฎีบัณฑิต และเงินบัณฑิตศึกษาสะสม ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
        มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานการรับ – จ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ     
การประชุม  

  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

  “มาตรา ๑๘ (๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ” 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

           ประเด็นเสนอพิจารณา 
๑.  เพ่ือทราบ 
๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 

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

 
 
 
 
  



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๕.๔  แจ้งผลการอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ของผู้สําเร็จการศึกษา โดยการขอมติเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

  สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความจําเป็นเร่งด่วนเก่ียวกับการอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิตของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) ที่จะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ เพ่ือนําเอกสาร           
การสําเร็จการศึกษาไปขอใบประกอบวิชาชีพครู ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้ารับราชการครู รวมจํานวนทั้งสิ้น ๓๔๑ คน 
โดยเป็นการอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งได้เสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ
อนุมัติโดยการแจ้งเวียนขอมติเป็นลายลักษณ์อักษร น้ัน 
  บัดน้ี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต มายังสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๕ ของจํานวนกรรมการทั้งหมด             
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  ทั้งน้ี ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจง้ผลการอนุมัติต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗   
 

   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 “ข้อ ๒๙ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วนเก่ียวกับการอนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร ตามาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และการรับรองรายงานการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยอาจขอมติเป็นลาย
ลักษณ์อักษรภายในกําหนดเวลา เมื่อได้รับมติเห็นชอบไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดแล้ว ให้ถือว่าเป็น
มติของสภาและให้แจ้งมติน้ันให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป” 
   
  ประเด็นเสนอพิจารณา 
  ๑.  ผลการอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ของผู้สําเร็จการศึกษา โดยการขอมติเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด 
 
         มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 
 

 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
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