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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

คร้ังที่ 3/๒๕๕8 

วันที่  20  มีนาคม  ๒๕๕8  เวลา 13.30 น. 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ  

     1.1  การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

     1.2  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/๒๕๕8 วันท่ี 20 กุมภาพันธ ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา 

     ๓.๑  พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 

     ๓.๒  พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนคนเดิม 

ท่ีขอลาออก  

     3.3 พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  

     3.4 พิจารณาราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง วารสารทางวิชาการ สําหรับ

เผยแพรผลงานทางวิชาการในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ    

     3.5  พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายไดโครงการความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน      

ในรายวิชาการศึกษาท่ัวไปกับวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปการศึกษา 2557  

     3.6  พิจารณาการขอเปดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา    

การปกครองทองถ่ิน สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป) ณ หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2557 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอนุมัติ – เพ่ือทักทวง 

  4.1  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  4.2  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)              คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
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  4.3  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

จํานวน 4 สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4.4  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ  

  5.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/๒๕๕8 

เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ ๒๕๕8   

  5.2  รายงานการรับ – จายงบประมาณเงินรายได 

   

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  

     - 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ 

 1.1  การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

  

  สรุปเร่ือง 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 20 

กุมภาพันธ 2558 ใหความเห็นชอบ แตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ประกอบดวย   

   1.  นางดวงสมร  วรฤทธิ์       ประธานกรรมการ 

   2.  รองศาสตราจารยนันทนา  แจงสุวรรณ  กรรมการ 

   3.  ศาสตราจารยประดิษฐ  พงศทองคํา  กรรมการ 

   4.  ผูชวยศาสตราจารยเพียงใจ เจียรวิชญกุล กรรมการ 

   5.  ผูชวยศาสตราจารยสัมฤทธิ์  เสนกาศ  กรรมการ 

   6.  ผูชวยศาสตราจารยธนิดา  ภูแดง  กรรมการ 

   7.  อาจารยจุติรัช  อนุกูล    กรรมการ 

   8.  ผูชวยศาสตราจารยศรีสุภา  นาคธน  กรรมการ 

   9.  ผูชวยศาสตราจารยไกรฤกษ  ยี่เฮ็ง  กรรมการ 

   10.  ผูชวยศาสตราจารยสกล  นันทศรีวิวัฒน กรรมการ 

   11.  นางภัคจิรา  แทนทอง   กรรมการ 

   12.  นายสมชาย  แกวเกิด   กรรมการ 

  เนื่องดวย ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย หลักเกณฑ วิธีการไดมาซ่ึงนายกสภา

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ         

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหผูแทนบุคลากร
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ประเภท “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” คือ บุคคลซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานในสถาบันอุดมศึกษา 

โดยไดรับเงินคาจางหรือเงินคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 

กรรมการสรรหาฯ ลําดับท่ี 12 คือ นายสมชาย แกวเกิด ลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส 2 สังกัด

สํานักงานอธิการบดี จึงไมเปน “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของ         

ทางราชการไดกําหนดไว จึงถือวา นายสมชาย  แกวเกิด ไมมีสิทธิ์ในการสมัครเปนกรรมการสรรหาฯ และเปนผูขาด

คุณสมบัติตามท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย หลักเกณฑ วิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 กําหนดไว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงไดยกเลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผูสมัครเขารับการเลือกต้ังเปนคณะกรรมการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากผูแทนบุคลากรประจําขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน  

และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2558 และใหใชประกาศมหาวิทยาลัย ราช

ภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพ

สตรี จากผูแทนบุคลากรประจําขาราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน และพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558 แทน 

 

 

 

 

 

 

  มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการใหมีการรับสมัครเปนคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี จากผูแทนบุคลากรประเภทขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน และพนักงาน           

ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จํานวน 1 คน ข้ึนใหม ปรากฏวามีผูสมัครเขารับการเลือกตั้งหนึ่งราย                 

ตามจํานวนท่ีตองการ คือ นางสาวชารินี  ศรีแสงออน จึงไมมีการเลือกต้ัง และถือวานางสาวชารินี  ศรีแสงออน  

เปนคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากผูแทนบุคลากรประเภทขาราชการพลเรือน         

ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตามประกาศมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏเทพสตรี ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2558 และไดนําเสนออุปนายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีแทนนายกสภา

มหาวิทยาลัย ลงนามคําสั่งแตงตั้งเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  จึงแจงสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบ 

 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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 1.2  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

  สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติในการประชุม ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 20 

กุมภาพันธ 2558 ใหความเห็นชอบแตงต้ังคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ประกอบดวย 

   1.  นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล  ประธานอนุกรรมการ 

   2.  นายโอภาส  เขียววิชัย   อนุกรรมการ 

   3.  ผูชวยศาสตราจารยจินตนา  เวชมี อนุกรรมการ 

   4.  ผูชวยศาสตราจารยเพชรสดุา  เพชรใส อนุกรรมการ 
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   5.  อาจารยบุญสนอง  เภาคํา  อนุกรรมการ 

   6.  อาจารยอภิชาติ  อาวจําปา  อนุกรรมการ 

   7.  นายศุภธี  โตสกุล   อนุกรรมการ 

   8.  ผูชวยศาสตราจารยวันดี  เภาคํา เลขานุการ 

   9.  นายวัชระ  รักษาพล   ผูชวยเลขานุการ 

   10.  นางสาวชญานิษฐ  บุญมี  ผูชวยเลขานุการ 

  เนื่องดวย อนุกรรมการ ลําดับท่ี 5 คือ อาจารยบุญสนอง  เภาคํา อาจารยประจํา (ดานกฎหมาย) 

ไดขอลาออกจากคณะอนุกรรมการฝายกฎหมายฯ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 มหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายให

งานวินัยและนิติการเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติ ปรากฏวา อาจารยพิธพร  ไทยภูมิ ตําแหนงอาจารยประจําสาขาวิชา

นิติศาสตร และดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ไดรับการเสนอชื่อเปนอนุกรรมการ            

และไดนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามคําสั่งแตงตั้งเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ            

การประชุม  

  จึงแจงสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบ 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/๒๕๕8  
ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี 2/๒๕๕8 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 

๒๕๕8 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบรายงาน         

การประชุม เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม ๒๕๕8 บัดนี้ กรรมการไดแจงใหแกไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 

หนา/บรรทัด 
ขอความเดิม สวนท่ีขอแกไข/เพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  

หนาท่ี ๒๑ 

บรรทัดท่ี ๒ 

 

“...1. เห็นชอบงดรับนักศึกษาหลักสูตร                 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด) 

ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม  พ .ศ .  2555 สาขาวิ ชา                   

รัฐประศาสนศาสตร และใหมหาวิทยาลัยฯ 

ดู แลนั ก ศึ กษา ท่ี ยั ง มี อยู ใ นหลั กสู ต รนี้                 

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ . ) 

กําหนด จนกระท่ังนักศึกษาคนสุดทาย

สําเร็จการศึกษา...” 

“...1. เห็นชอบปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร-

ดุษฎีบัณฑิต (รป.ด) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 

สาข าวิ ช า รั ฐ ปร ะศ าสนศาสตร  และ ให

มหาวิทยาลัยฯ ดูแลนักศึกษาท่ียั ง มีอยู ใน

หลักสูตรนี้  ให เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน                 

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

กําหนด จนกระท่ังนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร และแจงสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือรับทราบ 

โดยแจงสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ        

พลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

ใหทราบการปดหลักสูตรดังกลาวตอไป...” 

 

 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  

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

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

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

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

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 3/๒๕๕8 

วันท่ี 20 มีนาคม ๒๕๕8 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องอนุมัติ – เพ่ือพิจารณา  

 ๓.๑   พิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต    

 สรุปเร่ือง 

 ดวยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซ่ึงเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 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)            

พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภาวิชาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยฯ         

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ดังรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบการประชุม 

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

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

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

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

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 3/๒๕๕8 

วันท่ี 20 มีนาคม ๒๕๕8 
 
 

 

 

 

 

 

สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

  

 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

นักศึกษาภาคปกต ิ  

การบริหารการศึกษา 7 

หลักสูตรและการสอน 5 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 

การจัดการ 1 

รวมท้ังส้ิน 17  
 

 

 ระดับปริญญาบัณฑิต 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) ระดับปริญญาตร ี

นักศึกษาภาคปกต ิ  

วิทยาศาสตรบัณฑิต 7 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 46 

เทคโนโลยีบัณฑิต 10 

นิติศาสตรบัณฑิต 1 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 49 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 23 

บัญชีบัณฑิต 2 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 8 

รวม 147 

นักศึกษาภาคพิเศษ  

วิทยาศาสตรบัณฑิต 2 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 6 
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เทคโนโลยีบัณฑิต 2 

นิติศาสตรบัณฑิต 1 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 11 

บัญชีบัณฑิต 2 

รวม 24 

รวมท้ังส้ิน 171 

 

  

 

 

 

 ๓.๒  พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

แทนคนเดิมที่ขอลาออก  
 

  สรุปเร่ือง 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยปรีชา  สุขเกษม          

ผูชวยศาสตราจารยสัมฤทธิ์  เสนกาศ  และอาจารยจุติรัช  อนุกูล เปนกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี ๕/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  ท้ังนี้ตั้งแต

วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน นั้น  

  เนื่องดวย ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  สุขเกษม และผูชวยศาสตราจารยสัมฤทธิ์  เสนกาศ ไดขอ

ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป 

และอาจารยจุติรัช  อนุกูล ขอลาออกจากตําแหนงกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี     

เม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป 

  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๕(๔) กรรมการ ซ่ึงคัดเลือกกันเองจากผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน ๒ คน และ

ขอ ๕(๕) กรรมการ ซ่ึงคัดเลือกกันเองจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ จํานวน ๑ คน ประกอบกับคณบดี ผูอํานวยการ

สํานัก ไดเคยประชุมและตกลงรวมกันจะหมุนเวียนกันเปนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี  

  ในการนี้  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนคนเดิมท่ีขอลาออกจากตําแหนง ดังนี้ 

  ๑. กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากผูดํารงตําแหนงคณบดี 

   ๑)  ผูชวยศาสตราจารยฐาปกรณ  แกวเงิน 

   ๒)  ผูชวยศาสตราจารยธนิดา  ภูแดง 

  ๒. กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
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   ๑)  ผูชวยศาสตราจารยศรีสุภา  นาคธน 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน (๑ ป ๒๑ วัน)  

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

             ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   “ขอ ๕  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย...” 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

                ๑.  พิจารณาแตงตั้ง 

    ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

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

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

 3.3 พิจารณาราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงานบุคคล

สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....  
 

  สรุปเร่ือง 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 20 

มิถุนายน 2557 ใหมหาวิทยาลัยฯ ปรับแกไขรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงานบุคคล

สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีศึกษารายละเอียด เง่ือนไข ประเด็นการลา

ศึกษาตอ และประเด็นการจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณอยางรอบคอบ ท้ังนี้ ใหนํา

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับเดิมมาประกอบ           การพิจารณา และ

นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไปนั้น  

  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีมติในคราวประชุมครั้งท่ี 

10/2557 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2557 มอบประธานสภาคณาจารยและขาราชการ นํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ         

เทพสตรี พ.ศ. .... เขาท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการพิจารณา และใหนําผลการประชุม พรอมจัดทําตาราง

เปรียบเทียบขอความเดิมกับขอความท่ีปรับแกไขใหม พรอมกับเสนอความเห็นในรางขอบังคับฯ ดังกลาว เสนอ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 11/2557 ในวันท่ี 7 ตุลาคม 2557  

  ในการประชุมครั้งท่ี 11/2557 ในวันท่ี 7 ตุลาคม 2557 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ได

แจงใหท่ีประชุมทราบวา ไดมีการอภิปรายในกลุมของสภาคณาจารยเก่ียวกับรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพ
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สตรี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. .... 

ในท่ีประชุมวันท่ี 16 กันยายน 2557 เรียบรอยแลว 

  ตอมาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ไดมีมติในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2557 วันท่ี 11 

พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี              

วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ....          

เพ่ือดําเนินการพิจารณาจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... โดยใหนําขอคิดเห็นของสภาคณาจารยและ

ขาราชการมาเปนขอมูลประกอบการพิจารณา แลวเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ พิจารณาในการประชุม

ครั้งตอไป 

  คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวาดวยการบริหารงาน

บุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ไดมีมติในคราวประชุม          

ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2558 มอบเลขานุการฯ ปรับแกไขรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

เทพสตรีวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              

พ.ศ. ..... ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ 

พิจารณาตอไป 

  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ไดมีมติในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2558 วันท่ี 10 มีนาคม 2558 

เห็นชอบรางขอบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ว าดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... และมอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ 

ดําเนินการปรับแกรางขอบังคับดังกลาว ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ          

และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือพิจารณาตอไป  

 

  มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังรายละเอียดใน

เอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

  ๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให

สวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้น

เปนเรื่องๆ ก็ได” 

 “มาตรา ๑๘ (๑๓) “พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน              

ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” 

                    ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 “มาตรา ๖๕/๑ การกําหนดตําแหนง ระบบการจาง การบรรจุและการแตงต้ัง อัตราคาจางและ

คาตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหนง การเปลี่ยนและการโอนยายตําแหนง การลา จรรยาบรรณ 

วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ และการรองทุกข และการอ่ืนท่ีเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา”  

 

     ประเด็นเสนอพิจารณา 

               ๑.  พิจารณาเห็นชอบราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงานบุคคล

สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. .... ท่ีเสนอ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

  

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

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.4  พิจารณาราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง วารสารทางวิชาการ  

สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการในการขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ    
 

  สรุปเร่ือง 

  เนื่องดวย คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เห็นสมควร

กําหนดใหมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง วารสารทางวิชาการ สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ         
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ในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมชองทางในการเผยแพรผลงานทางวิชาการของบุคลากรในสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีใหมากยิ่งข้ึน ประกอบดวย 

  1.  วารสารวิทยาจารย 

  2.  วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 

  วารสารทางวิชาการท้ังสองฉบับมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง วารสารทางวิชาการ 

สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ           

การประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

  1.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

 “มาตรา ๑๘ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให

สวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้น

เปนเรื่องๆ ก็ได” 

                     2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

  “ขอ 3 ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามขอ 2 ใหสภาสถาบันอุดมศึกษา

อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ....” 

 

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

               ๑.  พิจารณาเห็นชอบราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง วารสารทางวิชาการ  

สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ท่ีเสนอ 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
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 3.5  พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายไดโครงการความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชาการศึกษาทั่วไปกับวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปการศึกษา 

2557  
 

  สรุปเร่ือง 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดจัดทําโครงการความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน         

ในรายวิชาการศึกษาท่ัวไปกับวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ต้ังแตปการศึกษา 2550         

ในหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต นั้น ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีโครงการสรางความรวมมือในการจัด การ

เรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาท่ัวไป กับวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพ่ือให

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 ศึกษาวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป จํานวน 

4 รายวิชา ไดแก วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน วิชาเคมีท่ัวไป และวิชาฟสิกสเพ่ือชีวิต  ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหวางเดือน ธันวาคม 2557 – เมษายน 2558 ซ่ึงวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พระ

พุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไดจัดสงคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนรายวิชา 4 รายวิชา และคาสาธารณูปโภค โดยมี

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจํานวน ๑๐๕ คน มีรายรับจํานวน ๒๔๐,๗๕๐ บาท ดังนั้น เพ่ีอใหการบริหารจัดการ

เปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดสรรเงิน จํานวน 192,600 บาท (รอยละ 80 ของรายรับ) เพ่ือเปน

คาใชจายในการบริหารจัดการสําหรับโครงการดังกลาว 

  ในการนี้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได

โครงการความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาท่ัวไปกับวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พระพุทธบาท 

จังหวัดสระบุรี ปการศึกษา 2557 จํานวน 192,600 บาท (หนึ่งแสนเกาหม่ืนสองพันหกรอยบาทถวน) ท้ังนี้             

ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุม

ครั้งท่ี 3/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

“มาตรา ๑๘ (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจาย จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย” 

๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย                   

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

หมวด ๓ ขอ ๑๗ “ใหมหาวิทยาลัยทําคําขอตั้งงบประมาณจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ  

เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ในวงเงิน 

ไมเกินรอยละแปดสิบของประมาณการรายไดประจําปงบประมาณนั้น” 

 

ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑. พิจารณาอนุมัติ 

๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
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มติสภามหาวิทยาลัย ………………………………………..…………………………….………………………………. 

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

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

  

 

 3.6  พิจารณาการขอเปดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การปกครองทองถิ่น สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป) ณ หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2557  

 

  สรุปเร่ือง 

  เนื่องดวย หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค มีความประสงคขอเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

ทองถ่ิน โดยขอเปดรับเฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จํานวน 2 หมูเรียนๆ ละ 40 คน ในภาคการศึกษาท่ี 3  ป

การศึกษา 2557 เปนตนไป 

  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอเปดการเรียนการสอน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ณ หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัย                

ราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ปการศึกษา 2557 ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558 และผาน

การพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2558  สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ

อนุมัติการขอเปดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน โดย

จัดการเรียนการสอนแบบบางสวนเรียนในมหาวิทยาลัยและเรียนนอกท่ีตั้ง (51 : ๔๙) โดยใหหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยบริหารหลักสูตรรวมกัน และขอเปดเฉพาะนักศึกษา

ภาคพิเศษ (กศ.บป) จํานวน 2 หมูเรียนๆ ละ 40 คน ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ณ หนวยจัด

การศึกษานอกท่ีต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ท้ังนี้ ใหพิจารณาเกณฑการรับ

นักศึกษาใหเปนไปตามจํานวนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “มาตรา ๑๘ (๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  การเปดสอนของ

มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย”  

   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 
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๑.  พิจารณาอนุมัติการขอเปดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การปกครองทองถ่ิน สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป) ณ หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ         

เทพสตรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2557 

๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 

 

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

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

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

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

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอนุมัต ิ– เพ่ือทักทวง 

  4.1  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
   

  สรุปเร่ือง 

  เนื่องดวย สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีอาจารยหมดสัญญาจาง 

1 คน และไดรับอาจารยท่ีมีคุณวุฒิตรงตามความตองการของสาขาวิชาเพ่ิมจํานวน 1 คน จึงมีการปรับเปลี่ยน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2555) เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร

เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) จากเดิม  Miss. 

L iu Nan เปลี่ ยนเปน Miss .  Yang Junj ie  ท้ั งนี้  ไดผ านการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุม              

คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558 

และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม ๒๕๕8 จึงเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร                             

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
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ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 

           ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ

หลักสูตรและตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

        ๑. พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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

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

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

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

 4.2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 

  สรุปเร่ือง 

  เนื่องดวย สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีอาจารย

ลาออกจากตําแหนงจํานวน ๑ คน จึงไดดําเนินการปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพ่ือให

การดําเนินการงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

จากเดิม นางสาวปวรี  ยืนยงค  เปลี่ยนเปน นางสาวประนิตดา เพ็งง้ิว ประกอบกับ นางสาวอรุณศรี สาริพันธ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ไดทําการเปลี่ยนแปลงชื่อใหมเปน นางสาวเขมนิจจารีย  

สาริพันธ ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ                            

ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ                  การ

เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังรายละเอียด              ใน

เอกสารประกอบการประชุม 
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  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 

           ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร

และตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

        ๑. พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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

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

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

 4.3  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

จํานวน 4 สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  สรุปเร่ือง 

  เนื่องดวย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือใหตรงตามคุณวุฒิการศึกษา และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอ

เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 4 สาขาวิชา ดังนี้ 

  1.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

(ตามเอกสารหนา 1 – 9 ) 

   จากเดิม  1.  นายสมโภชน  สายบุญเรือน 

       2.  นางสาวฉวีวรรณ  โสภาจารีย 

     3.  นางสวิชญา  ศรีไพร 

     4.  นางสาวรัชดาภรณ  อมรชีวิน 

     5.  นางสายสุนี  โพธิ์ตุน 

   เปลี่ยนเปน 1.  นายสัมฤทธิ์  เสนกาศ 

     2.  นางสวิชญา  ศรีไพร 
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     3.  นายสมโภชน  สายบุญเรือน 

     4.  นายธเนส  เลิศจามีกร 

     5.  นายประพนธ  เดนดวง 

  2.  หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

(ตามเอกสารหนา 10 – 18) 

   จากเดิม  1.  นางธัญนิชา  ทองอยู 

     2.  นายพันธุล  มินวงษ 

     3.  นายกิตติ  โพธิสมภาพวงษ 

     4.  นางกัญญารัตน  อูตะเภา 

     5.  นายประพนธ  เดนดวง 

   เปลี่ยนเปน 1.  นายพันธุล  มินวงษ 

     2.  นางธัญนิชา  ทองอยู 

     3.  นายธนชัย  ปฐมรัตน 

     4.  นางสาวรัชดาภรณ  อมรชีวิน 

     5.  นางจันทร  ชัยประเสริฐ 

  3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

(ตามเอกสารหนา 19 – 26) 

   จากเดิม  1.  นายพิพัฒศรัณย  โพธิ์บุญ 

     2.  นางสาวกอรวี  ศิริโภคาภิรมย 

     3.  นางสาวปญญชลี  เตาทอง 

     4.  นายธเนส  เลิศจามีกร 

     5.  นางสาวดวงทิพย  รับพรดี 

 

   เปลี่ยนเปน 1.  นางสาวสจีวรรณ  ปราชญศรี 

     2.  นางสาวกอรวี  ศิริโภคาภิรมย 

     3.  นายกิตติ  โพธิสมภาพวงษ 

     4.  นางสาวปญญชลี  เตาทอง 

     5.  นางสาวอุไร  เงินงอก 

  4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

(ตามเอกสารหนา 27 – 36) 

   จากเดิม  1.  นายธนชัย  ปฐมรัตน 

     2.  นายไชยพล  กลิ่นจันทร 

     3.  วาท่ีรอยตรีญาณพัฒน  ลาภพาณิชยกุล 

     4.  นางดวงพร  ไมประเสริฐ 

     5.  นางสาวสจีวรรณ  ปราชญศรี 
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   เปลี่ยนเปน 1.  นายไชยพล  กลิ่นจันทร 

     2.  วาท่ีรอยตรีญาณพัฒน  ลาภพาณิชยกุล 

     3.  นายพิพัฒศรัณย  โพธิ์บุญ 

     4.  นางดวงพร  ไมประเสริฐ 

     5.  นางสาวดวงทิพย  รับพรดี 

  ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2558 และผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ                            

ในคราวประชุมครั้ ง ท่ี  3/2558 เ ม่ือวันท่ี  11 มีนาคม ๒๕๕8 จึ งเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มัต ิ                      

การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 4 สาขาวิชา คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

     ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

               “มาตรา ๑๘ (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 

           ๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามก รอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

      “ขอ ๔ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร

และตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน” 
 

 ประเด็นเสนอพิจารณา 

        ๑. พิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

จํานวน 4 สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๒. สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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

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

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

 4.4  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  สรุปเร่ือง 

  เนื่องดวย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงคขอปดหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร 

เนื่องจากเปนหลักสูตรเดิม และไมมีการเปดรับนักศึกษา ประกอบดวย 

  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2554 โดยเปดรับ

นักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2551 ภาคการศึกษาท่ี 1  

  2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2548 โดยเปดรับ

นักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2548 ภาคการศึกษาท่ี 1  
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  3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2548 โดยเปดรับ

นักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2548 ภาคการศึกษาท่ี 1  

  4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย พ.ศ. 2550 โดยเปดรับ

นักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2550 ภาคการศึกษาท่ี 1  

  5.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ พ.ศ. 2550 โดยเปดรับ

นักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2550 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอปดหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตรดังกลาว ตั้งแต          

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โดยคณะยังคงเปดสอนนักศึกษาท่ีเรียนในแตละหลักสูตร ดังนี้ 

  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 22 คน 

  2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   จํานวน  6  คน 

  3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  9  คน 

  4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย   จํานวน  9  คน 

  5.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ ไมมีนักศึกษาคงเหลือ 

  ท้ังนี้ สาขาวิชาจะดูแลนักศึกษาดังกลาว จนกระท่ังนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษา แตจะ

ไมรับนักศึกษาเพ่ิมเติมอีก โดยไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา                 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2558 และผานความเห็นชอบจาก

สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม ๒๕๕8 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ปดหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๗) 

    “พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากําหนด” 
 

   ประเด็นเสนอพิจารณา 

    ๑.  พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ     

    ๒.  สุดแตจะสมควรพิจารณาเปนประการใด 
 

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

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

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

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

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพ่ือทราบ 
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 ๕.1  สรุปการดําเนินการสืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/๒๕๕8 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 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 2/2558 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ ๒๕๕8 เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

ทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
                                   

  ประเด็นเสนอพิจารณา 

๑.  เพ่ือทราบ 

๒.  สุดแตสมควรจะพิจารณาเปนประการใด 
 

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................   
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 3/๒๕๕8 

วันท่ี 20 มีนาคม ๒๕๕8 
 
 

 

 

 

 ๕.2  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           

จัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.) เงินบัณฑิตศึกษา เงินโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เงินโครงการ             

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

ประจําเดือน กุมภาพันธ 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 ………………………………………..…………………………….………………………………. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 

  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 3/๒๕๕8 

วันท่ี 20 มีนาคม ๒๕๕8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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